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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0734698-78.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

ADVOGADO (S):

DR. MAURÍCIO LUÍS MAIOLI (OAB/RS 65.398)

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais 

ajuizado por AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, por meio de seu 

representante legal, a fim de solicitar a devolução do valor recolhido 

equivocadamente em sede de Mandado de Segurança na importância de 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

 Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for 

pessoa jurídica.

 Nome completo da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Dados bancários do beneficiário – Banco; Agência; Conta corrente. 

(Obs.: não pode ser conta poupança).

 CNPJ da empresa beneficiária.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Endereço completo da Empresa.

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal.

 CPF de todos os sócios.

 Data de Nascimento de todos os sócios.

 E-mail para comunicação.

 Guia do recolhimento.

 Comprovante do pagamento.

 Certidão do Distribuidor – Em caso de recolhimento * Indevido; *A maior; 

*Duplicidade; *Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão não emitida 

pelo distribuidor.

 Desse modo, tendo em vista que AZUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS LTDA é a beneficiária, verifica-se a ausência dos (as) 

seguintes documentos/informações no pedido:

 Dados bancários do beneficiário – Banco; Agência; Conta corrente. 

(Obs.: não pode ser conta poupança).

 Certidão do Distribuidor – Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão 

não emitida pelo distribuidor.

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 577/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a movimentação interna para ocupar cargo comissionado 

na Secretaria do Tribunal de Justiça, que consta do expediente CIA nº. 

0733867-30.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) VALTER OLIVEIRA DA MATA, matrícula nº. 

20561, Analista Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 26/11/2018.

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

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

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 578/2018-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. 

0734779-27.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA , 

matrícula nº. 23502, Analista Judiciário, na secretaria da - 10ª Vara Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 03/12/2018.

Artigo 1º - DESIGNAR o (a) servidor (a) DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA 

, matrícula nº. 23502, Analista Judiciário, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, na secretaria da - 10ª Vara 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, 30 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 579/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Carla Cristina da Costa 

Soares da Silva, matrícula nº. 7091, do(a) Secretaria – Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0734800-03.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO 

GADELHA , matrícula nº. 7052, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, para exercer, a função 

de confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 10/12/2018 a 

19/12/2018 (férias)

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

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

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 580/2018-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. 

0734815-69.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 526/2016-GRHFC, de 28/10/2016, que 

designou o(a) servidor(a) CARLA RENATA CORREA DE ALMEIDA, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 24914, para exercer a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no(a) Secretaria - 10ª Vara Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 03/12/2018.

Artigo 2º - LOTAR o(a) servidor(a) CARLA RENATA CORREA DE 

ALMEIDA, Analista Judiciário, matrícula n.º 24914, no(a) Secretaria - 9ª 

Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 

03/12/2018.

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

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

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Dos Embargos de Declaração Opostos Pelo Banco Santander I – O 

credor Banco Santander (Brasil) S/A, por sua vez, interpôs Embargos De 

Declaração em face da decisão que, ao prorrogar o prazo de blindagem 

consignou que este deve ocorrer até a deliberação do plano de 

recuperação judicial em assembleia geral de credores, requerendo, ao 

final, o acolhimento dos embargos para que seja fixado o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias úteis. Pois bem, conheço dos Embargos De 

Declaração, tendo em vista subsistir os requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.023) e, quanto à alegada 

omissão, verifico, desde já, que não merece acolhimento. É certo que os 

embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir 

eventuais falhas na decisão, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar 

contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada. 

Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão 

recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a justificar a utilização dos presentes 

embargos. Nota-se, no caso em análise, o nítido propósito do banco ora 

embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de embargos 

de declaração, devendo o mesmo valer-se das vias adequadas para 

atingir seu desiderato. Dos Embargos de Declaração Opostos Pelas 

Recuperandas II - As recuperandas interpuseram Embargos De 

Declaração em face da decisão contida no ID 15636619, que determinou 

que se aguardasse decisão final a ser proferida nos autos do recurso de 

apelação cível interposto pela credora Trek Terraplanagem Ltda, em face 

da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, para fins de 

análise do pedido de liberação de valores bloqueados em favor da 

devedora. Instada a manifestar sobre o pedido a credora Trek 

Terraplanagem Ltda, pugnou pela rejeição dos embargos e, o 

Administrador Judicial, por sua vez, opinou pelo acolhimento do recurso 

com a consequente liberação de valores em favor das recuperandas, ao 

fundamento de a quantia bloqueada “é necessária a fim de assegurar a 

manutenção das atividades empresariais com a preservação dos 

empregos, e continuidade dos serviços e contratos em execução”. Assim, 

considerando que os embargos da devedora visam obter efeitos 

infringentes, deve ser ouvido o Ministério Público. Do Dispositivo III - Diante 

do exposto, Nego Provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo 

credor Banco Santander (Brasil) S/A. IV – Encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer sobre os Embargos De Declaração opostos 

pelas recuperandas. Após, conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021556-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA OAB - MT11147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023959-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AUGUSTO CESAR MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020559-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (REQUERENTE)

DIVANEY LOPES AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

requerida quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os 

presentes autos, procedo à intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1025717-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

Erika das Neves Woitovicz, por dependência aos autos da Recuperação 

Judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP e outro, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011484-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT0015399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Lucas Marques do Espirito Santo ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

Agro Boi Pet Comércio de Produtos Veterinários Ltda Me, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.415,45, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários. 

A recuperanda e o administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a 

importância de R$ 6.000,00 (id 13165296 e 14123576). Parecer do 

Ministério Público (id 14844303). É o relatório. Decido. O presente pedido 

de habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito atualizado no 

valor de R$ 6.000,00, resultante da reclamação trabalhista nº 

0001083.91.2017.5.23.0001. Ocorre que, assiste razão ao administrador 

judicial ao informar que o crédito do habilitante é de R$ 6.000,00, tendo em 

vista que o cálculo foi atualizado erroneamente pela parte autora. Ante o 

exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho o 

presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino 

que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de Lucas 

Marques do Espirito Santo, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 6.000,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios. 

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004096-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA N N BARROSO (IMPUGNADO)

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPUGNADO)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo 

Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 6 de 766



com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035278-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON KELVIN DENIZ MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Requer a recuperanda autorização para participar de licitações, 

bem como firmar contratos com o Poder Público sem necessidade de 

apresentação das certidões negativas de débitos tributários, trabalhistas e 

de “recuperação judicial”. Requer ainda, que a dispensa alcance os 

processos licitatórios já vencidos antes do ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, bem como que seja expedido ofício aos orgãos 

públicos mencionados no pedido para que se abastenham de reter 

qualquer pagamento devido à recuperanda, em virtude de “solicitação para 

apresentação de qualquer tipo de Certidão Negativa de Débitos” (sic). 

Finalmente, pugna para que as Secretarias de Estado de Educação – 

SEDUC e Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbana – SEPTU, 

procedam ao pagamento das notas fiscais discriminadas no pedido. É o 

relatório. Fundamento e decido. Segundo se extrai do pedido, a 

recuperanda atua no ramo da construção civil e seus contratos são 

firmados exclusivamente com os órgãos públicos, sendo que todas as 

contratações com o setor público ocorrem após procedimento licitatório, e 

todos os editais dos certames exigem que as empresas interessadas 

apresentem certidões negativas de débito tributário, trabalhistas e de 

distribuição de recuperação judicial; certidões estas também exigidas para 

fins de formalização e manutenção dos contratos. Tal como prevê o art. 

303 do CPC/2015, a tutela antecipada, ou satisfativa, depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o 

requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, 

com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não há que se por em 

dúvida os prejuízos que podem advir à recuperanda em deixar de 

participar de certames por falta de exibição de certidões negativas, 

implicando em efetiva limitação ao exercício de suas atividades. De acordo 

com o disposto no artigo 52, II, da Lei nº 11.101/05, por ocasião do 

deferimento do pedido de recuperação judicial, o magistrado “determinará 

a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público”. 

Entretanto, tal regra deve ser mitigada, sempre que a dispensa das 

certidões se apresentar como medida vital ao soerguimento da empresa 

em recuperação judicial, sob pena de não atender ao princípio da 

preservação e à função social da empresa. Nesse sentido: “Recuperação 

judicial. Decisão que fixou a verba honorária do administrador judicial em 

5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial e 

indeferiu pedido das recuperandas de dispensa de apresentação de 

certidões negativas para contratação com o Poder Público. Agravo de 

instrumento das recuperandas. Fixação dos honorários que deve 

observar a complexidade do trabalho, os valores praticados pelo mercado 

para atividades semelhantes e a capacidade do devedor, consoante o 

disposto no art. 24 da Lei 11.101/05. Particularidade do caso, na medida 

em que o próprio administrador nomeado concorda com a redução da 

alíquota para 2,75%. Reforma parcial da decisão agravada. Possibilidade 

de dispensa das certidões negativas de débito. Doutrina de MANOEL 

JUSTINO BEZERRA FILHO, JOÃO PEDRO SCALZILLI e jurisprudência das 

Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Medida razoável e apta a auxiliar no soerguimento das 

recuperandas e, ademais, alinhada com o princípio da preservação da 

empresa. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento 

parcialmente provido.” (TJSP - Relator(a): Cesar Ciampolini; Comarca: 

Orlândia; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 

Data do julgamento: 21/06/2017; Data de registro: 21/06/2017) Como é 

sabido o procedimento licitatório é regulado especificamente pela Lei nº 

8.666/93, segundo a qual o interessado em contratar com a Administração 

Pública deve apresentar documentos que comprovem sua qualificação 

econômico-financeira, nos quais se inserem as certidões negativas de 

débitos perante as Fazendas Públicas (art. 29, III). Diante de tal disposição 

legal, há quem defenda a tese de que a pretensão pela obtenção de ordem 

judicial para dispensa da exibição das mencionadas certidões negativas 

seria uma afronta ao princípio da legalidade, implicando em predominância 

do interesse de um grupo econômico das empresas em recuperação 

judicial sobre o interesse público. Contudo, não seria razoável admitir que 

a existência de débitos tributários configurem-se em penalidade para a 

sociedade empresária, a ponto de conduzi-la à ruína, devendo, ao 

contrário, proporcionar condições para que esta venha a liquidar suas 

dívidas da melhor forma. A recuperação judicial tem por finalidade tutelar 

as sociedades empresárias evitando que estas venham a sucumbir em 

virtude de má gestão administrativa, de desestabilização momentânea do 

mercado, ou algum outro fator exógeno; não se podendo perder de vista a 

importância da sociedade empresária, tendo em conta a função que esta 

exerce perante a sociedade. Por certo que tal instituto não é destinado a 

toda e qualquer sociedade empresária, mas voltado àquelas que são 

viáveis, atendendo-se assim ao mencionado interesse público à 

coletividade, de modo que a estas empresas devem ser conferidas, por 

exemplo, a proteção legal da suspensão das ações e execuções judiciais 

movidas contra elas, através do deferimento do processamento da 

recuperação judicial. Por outro lado, há determinadas hipóteses em que se 

constata o estado de insolvência incompatível com uma sociedade 

empresária com uma situação econômico-financeira viável, sendo, para 

estas a liquidação a solução mais adequada que sua manutenção no 

mercado, o que, ao menos numa análise perfunctória não parece ser o 

caso presente. Embora não se possa afirmar que para cada atividade 

empresarial exista uma clientela homogênea, em determinado seguimento, 

como o da construção civil, não raro é a conjuntura de que a carteira de 

clientela da sociedade empresária constitua-se em torno da Administração 

Pública, e no caso específico, como consignado no pedido, as 

contratações ocorrem preponderantemente com o Poder Público. 

Acrescente-se ainda que a experiência vem demonstrando que as 

sociedades empresárias em crise, conquanto ainda se mostrem viáveis e, 

portanto, econômica e socialmente úteis, via de regra possuem um 

elevado índice de débitos tributários, uma vez que ao primeiro sinal de 

instabilidade econômico-financeira, as obrigações tributárias são as 

primeiras a deixar de ser cumpridas, dando-se prioridade ao pagamento 

de fornecedores e dos salários dos empregados, sob pena de inviabilizar 

sua atividade. Nesse sentido trago à colação os ensinamentos de João 

Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, in “Recuperação de 

Empresas e Falência Teoria e Prática na Lei 11.101/2005”, Ed. Almedina, 

2016, pp. 328/330: “(...). Por simples regra de experiência, sabe-se que as 

empresas em crise quase sempre possuem débitos tributários de elevada 

monta. A questão é bastante singela: diante da falta de recursos 

financeiros, privilegia-se o pagamento de fornecedores e empregados, 

retirando-se do fluxo de despesas ordinárias os tributos (pois sem matéria 

prima, mercadorias e força de trabalho a empresa literalmente não 
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consegue manter suas atividades; por outro lado, o inadimplemento de 

tributos não paralisa a empresa de imediato). Desse modo, a exigência em 

questão não é passível de cumprimento pela esmagadora maioria das 

empresas em recuperação judicial situação que criou um importante 

obstáculo para o atingimento dos objetivos da LREF. Por conta disso, não 

é aceitável a tese segundo a qual não pode ser concedida a recuperação 

em virtude da não apresentação das certidões de regularidade fiscal. Isso 

porque a execução do plano de reorganização não afeta direito essencial 

da Fazenda Pública”. Pois bem, nessas circunstâncias, poder-se-ia 

afirmar que, ao deixar de flexibilizar o procedimento licitatório, relativo à 

exigência das certidões negativas para as sociedades empresárias que 

assumam tal estrutura organizacional, com a maior parte dos contratos 

firmados com órgãos da Administração Pública, consolidando neles seu 

nicho de clientes, estar-se-ia deixando as sociedades empresárias com 

esse tipo de configuração fora do alcance da Lei nº 11.101/05. Isso 

porque, na prática, tais sociedades empresárias ao socorrerem-se do 

instituto da Recuperação Judicial, a despeito de viáveis sob o ponto de 

vista econômico-financeiro, bem como da função social, estariam fadadas 

ao fracasso, posto que, não conseguiriam firmar novos contratos, cumprir 

com as obrigações estabelecidas no plano a ser apresentado, ou mesmo 

dar prosseguimento a suas atividades. Pari passu, deixar de conceder a 

ordem de dispensa da apresentação das certidões negativas para 

participações em certames à recuperanda, quando esta concentra suas 

operações com órgãos da Administração Pública seria igualmente afronta 

ao princípio da legalidade, a medida em que se estaria criando, à margem 

da lei, uma regra de exclusão relacionada às sociedades empresárias que 

acabaram se voltando ao nicho de mercado que atenda às necessidades 

da Administração Pública. Por certo que tal flexibilização deve ser vista 

com cautela e aplicada caso a caso, devendo também ser observada a 

boa-fé do empresário além de outros fatores. Ademais, não se pode 

olvidar que a Lei de Licitações também prevê para a contratação com a 

Administração Pública que o licitante, em se sagrando vencedor do 

procedimento competitivo, preste garantia prévia ou concomitante à 

assinatura do contrato administrativo, a exemplo da fiança bancária e do 

seguro-fiança, previstos no art. 56, § 1º, II, III, da Lei nº 8.666/93, razão 

pela qual não se pode afirmar que a ausência da certidão negativa, só por 

si, estaria relacionada a segurança no cumprimento da obrigação 

assumida. Entendo igualmente legítima a pretensão das recuperandas para 

que sejam dispensadas da apresentação de certidões negativas de 

distribuição de recuperação judicial para participação em procedimentos 

licitatórios. Não se desconhece o disposto no artigo 31, II da Lei nº 

8.666/93, pelo qual deverá o licitante apresentar “certidão negativa de 

falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica”, documento necessário para a qualificação econômico-financeira 

para a habilitação nas licitações. Contudo, é forçoso admitir que a própria 

Lei 11.101/05, ao estabelecer a “dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público” esteja, na verdade, autorizando que a 

sociedade empresaria em recuperação judicial contrate com o Poder 

Público. Destarte, não se pode dizer razoável que o Legislador, por 

intermédio do instituto da Recuperação Judicial, busque a preservação da 

fonte produtora e geradora de empregos, promovendo a função social e 

estimulando a atividade econômica da sociedade empresária, e de modo 

contraditório impeça que estas tenham acesso à contratação com o Poder 

Público, fazendo exigências incompatíveis com o propósito da norma 

criada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido das 

recuperandas de dispensa de cert idões negat ivas de 

falência/recuperação, para participação em licitações. Indeferimento. 

Inconformismo. A Jurisprudência do STJ tem flexibilizado exigências legais 

quando a providência tem por escopo auxiliar o soerguimento da empresa 

em recuperação. O Poder Público exigirá das recuperandas uma série de 

outros documentos e certidões para a contratação, de forma que a 

dispensa deste único documento, não afronta a segurança jurídica. 

Empresas que se dedicam ao transporte e mantêm contratos de 

concessão com o Poder Público para serviço de transporte municipal e 

intermunicipal. Provimento do recurso para permitir a participação das 

recuperandas em procedimentos licitatórios com a dispensa de 

apresentação do documento acima referido.” (TJSP - Relator(a): Enio 

Zuliani; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial; Data do julgamento: 03/03/2016; Data de registro: 

03/03/2016) Ademais, não existindo mais a figura jurídica da concordata, 

pode-se afirmar que houve derrogação do art. 31, II da Lei nº 8.666/93, de 

modo a ser exigível para participação de sociedade empresária 

recuperanda em licitação apenas a certidão negativa de distribuição 

falimentar. Por todo exposto, pela interpretação sistemática do 

ordenamento e na equidade, atendendo-se ao fim maior da preservação 

da atividade empresarial previsto na Lei 11.101/2005, defiro 

PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para autorizar a 

recuperanda a participar de licitações públicas (inclusive na Concorrência 

n.º 021/2018, processo administrativo n.º 77.244/2018), firmar contratos 

com entes públicos e receber os pagamentos pelos serviços regularmente 

executados, sem a apresentação da Certidão Negativa de Débito 

Tributário, Trabalhista, e Certidão Negativa de Distribuição de Recuperação 

Judicial, sob pena de restar inviabilizada a aplicação da Lei de 

Recuperação Judicial à recuperanda. Pelas mesmas razões acima 

expostas, deve ser acolhido o pedido para que o Poder Público não 

rescinda os contratos em andamento e não dificulte o recebimento pelos 

serviços já prestados pelo simples fato de estar a devedora em 

recuperação judicial, podendo, contudo, a administração pública, rescindir 

os contratos por quaisquer outras razões, de acordo com sua 

discricionariedade e conveniência. Também deve ser acolhido o pedido 

constante no item “e” para que os órgãos mencionados no pedido se 

abstenham de reter quaisquer pagamentos devidos à recuperanda, em 

razão da falta de apresentação de certidões negativas. No que tange ao 

pedido efetuado de forma genérica para dispensa de “quaisquer certidões 

que venham a ser exigidas pelo Poder Público” (item “b”), este deve ser 

analisado em cada caso concreto, devendo a recuperanda peticionar nos 

autos neste sentido, quando surgir a necessidade, razão pela qual, 

INDEFIRO por ora tal pleito. Quanto ao pedido para que a SEDUC e a SEPTU 

efetuem o pagamento das notas fiscais discriminadas no item “f”, entendo 

prudente a oitiva dos aludidos órgãos para que, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, informem o motivo da recusa em efetuar o pagamento dos serviços 

já prestados, ou que comprovem nos autos que as notas fiscais em 

questão já foram devidamente adimplidas. Determino que o Sr. Gestor 

Judiciário expeça o que for necessário para fins de efetivação de todas 

as medidas deferidas neste decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre o pedido formulado pela recuperanda (id 16629800), 

intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, promovo a publicação da 

decisão/despacho de id 16255001, para devida intimação do(s) terceiro(s) 

interessado(s) Cleonildo José Clementino, Osmar Jesus Xavier, Leandro 
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Cruz Mazorovicz e Rafael Alexandre da Silva, representado(s) pelo(s) 

causídico(s) Marco Aurélio Fagundes, OAB/MT 8881; Marcos Paulo C. 

Pescara, OAB/MT 22.418 e Rhazzes Morais Delgado, OAB/MT 20.707: 

"Visto. Intimem-se os subscritores das habilitações/impugnações de 

crédito juntadas aos autos principais , para que promovam a devida 

distribuição. Cumpra-se." Cuiabá, 30 de novembro de 2018. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo o credor/interessado 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, por intermédio de 

seu/sua causídico(a) Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 

21.678, para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação 

processual, juntando aos autos ata de eleição atualizada. Cuiabá, 30 de 

novembro de 2018 Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021473-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028362-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030036-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030047-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030875-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 9 de 766



(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039343-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038631-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039502-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1308872 Nr: 10596-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: OTÁVIO RODRIGUES GOMES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada a requerida quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os autos promovo a 

intimação do Administrador judicial, para manifestar-se nos presentes 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151855 Nr: 32500-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 

VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Certifico que, tendo em vista a ausência de intimação da parte autora 

quanto a decisão de fl. 202, promovo a sua republicação para tal fim: 

Visto. Ante as alegações do administrador judicial (fls. 179/184), intime-se 

a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1316417 Nr: 12293-66.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: CELSO PIZANESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, ALINE BARINI NESPOLI - OAB:9229

 Certifico que, conquanto devidamente intimada a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito intimo o 

Administrador Judicial para manifestar-se nos presentes autos no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1255805 Nr: 22904-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: ESTEVÃO DAMIÃO DE ALMEIDA ESPÓSITO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para manifestar-se 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76216 Nr: 6645-14.1995.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: Trombeta Transportes Ltda, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIP AUTO POSTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE PONGELUPI 

NOBREGA BORGES, para devolução dos autos nº 

6645-14.1995.811.0041, Protocolo 76216, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199474 Nr: 4529-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO - OAB:PROC. FAZ. 

NACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida na pessoa de seu causídico ALINE 

BARINE NÉSPOLI OAB/MT n° 9229, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734810 Nr: 31129-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, Luiz 

Alexandre Cristaldo, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Impulsionando o feito, tendo em vista a ausência de intimação da falida na 

pessoa de seu causídico ALINE BARINE NÉSPOLI OAB/MT n° 9229, 

promovo a sua intimação para manifestar-se nos presentes autos prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1292918 Nr: 5830-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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 RAIMUNDO DE SOUZA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO - OAB:22691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:

 Visto.

WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 57.282,97, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

 O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 62.819,85 (fls. 27/29).

Parecer do Ministério Público (fls. 31/33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 57.282,97, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0001386-47.2013.5.23.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 62.819,85, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

WALMIR RAIMUNDO DE SOUZA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 62.819,85, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353588 Nr: 20181-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: JURANDIR NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 
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OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353586 Nr: 20179-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MANOEL MARIO DA SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 

OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1352610 Nr: 19994-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 6740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Verifica-se que embora a parte autora tenha pleiteado os benefícios da 

justiça gratuita, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de 

comprovar sua condição de hipossuficiência.

Deste modo, intime-se a requerente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem sua hipossuficiência ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353591 Nr: 20184-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: JUVENAL BATISTA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 

OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 
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classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353227 Nr: 20138-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: SERGIO HARRY MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Verifica-se que embora a parte autora tenha pleiteado os benefícios da 

justiça gratuita, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de 

comprovar sua condição de hipossuficiência.

Deste modo, intime-se a requerente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem sua hipossuficiência ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353590 Nr: 20183-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: JOÃO BATISTA JANISCH ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 

OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018.. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353589 Nr: 20182-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: ARTUR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 

OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1353587 Nr: 20180-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MARIA DOARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON L. P. BAIOTO - 

OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão 

do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço. 
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Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 739112 Nr: 35740-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: HILARIO AIRES DA SILVA PARÁ, CONTAUD REP. POR 

JOSE ARLINDO DO CARMO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DIAS LESSA 

ADVOGADOS

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

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA B. MEDEIROS - 

OAB:9.519/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

REGINA MARIADE MORAES - OAB:3255/MT, SIMONE CARNEIRO 

CAMPOS - OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para se pronunciar acerca dos fatos 

retratados nos documentos de fls. 97/98 (danos psíquicos), em 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1174797 Nr: 42031-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: DONIZETI LAMIM, LINDOLFO ALVES DA COSTA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - OAB:5932/O

 Certifico que, tendo em vista a ausência de intimação do Espólio de José 

Osmar Borges quanto à decisão proferida em: 14/08/2018, promovo a sua 

republicação para tal fim: Visto.Considerando a alegação da falida e do 

administrador judicial de que o crédito em questão, se refere a obrigações 

contraídas pelo Espólio de José Osmar Borges, determino a intimação da 

inventariante nomeada nos autos principais, para que manifeste no prazo 

de 15 dias úteis.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1327199 Nr: 15004-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:

 Certifico que, conquanto devidamente intimado o devedor quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o 

administrador judicial para manifestar-se nos presentes autos no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1287151 Nr: 3996-70.2018.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE OLVEPAR, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GUIDO VICTOR GUERRA 

- OAB:3734, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1298586 Nr: 8084-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J.SAFRA S/A, BANCO SAFRA 

LEASING S/A - ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE MIRELLI NUNES - 

OAB:14647

 Certifico que, conquanto devidamente intimado os impugnados 

quedaram-se inertes até a presente data. Assim, impulsionando o feito 

intimo o administrador judicial para manifestar-se nos presentes autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1212695 Nr: 9215-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: LEANDRO SOARES DIAS, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

07/08/2018, promovo sua republicação para tal fim: Visto. Intimem-se a 
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recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1313850 Nr: 11785-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MIRIAN PEREIRA DE SOUZA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

30/08/2018, promovo sua republicação para tal fim: Visto. I - Recebo a 

emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos efeitos (fls. 

10/27). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MIRIAN 

PEREIRA DE SOUZA, por dependência aos autos de recuperação judicial 

de ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. 

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882866 Nr: 18463-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: KEILA SILVA DE MATOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para que cumpra a 

decisão de fl. 39, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948895 Nr: 59589-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: ELECINIO BENEDITO DA COSTA, LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, FERNANDO CERÂNTOLA - OAB:12.738/MT, 

HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373/MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024-A/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

11/09/2018, promovo sua republicação para tal fim: Visto. Intime-se o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1325422 Nr: 14629-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: FABRÍCIO SILVA DE SOUZA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, CRESLAINE MACIEL PEGO - OAB:24139/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimado o requerido quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito intimo o 

Administrador judicial para manifestar-se nos presentes autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1176562 Nr: 42654-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: THAIS KLEGIN SANTANA, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA DE SOUZA - EPP, REPRIKIDS 

COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E BRINQUEDOS LTDA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, RM COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFCÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86.861B/RS, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296871 Nr: 7463-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: SILVANA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 35/38).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SILVANA ALVES 

BATISTA, por dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA 

(Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 
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à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001008-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA CAVALHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT0003577A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALINA DUARTE RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por GONÇALINA DUARTE RAMOS, sob Id. 13887464, 

contra a sentença de Id. 13662701, alegando haver omissões na decisão. 

Afirma o embargante, que a decisão é omissa pois não ficou demonstrada 

a posse de Luana Cavalheiro Lopes, nem a aquisição do terreno, objeto da 

lide, bem como ausência de resposta do Intermat. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Do mérito dos embargos de 

declaração Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, 

tem por finalidade sanar vícios do texto da decisão, quando esta incorrer 

em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não é outra a 

redação do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A 

parte pretende modificação do julgado, com base em reanálise de provas 

e de fundamentos da sentença, o que deve ser feito por outro recurso, 

que não os embargos de declaração. Inclusive o pedido formulado no 

recurso de Id. 13887464, requer o provimento dos embargos para 

reconhecer posse, modificando completamente o resultado da sentença. 

Destaco quanto à desnecessidade de resposta do ofício do Intermat, uma 

vez que estes autos foram julgados em conjunto com os de Numeração 

Única 1002784-31.2017.8.11.0041, em razão da conexão e foi 

devidamente instruído, com as provas necessárias ao deslinde do feito. 

Do caráter protelatório dos embargos Claramente não se tratam de 

Embargos de Declaração opostos nos termos do artigo 1.022 do CPC, 

ainda que se fale em efeitos modificativos. Assim, entendo que os 

embargos de declaração ofertados se tratam de mero inconformismo da 

embargante o que é inadmissível pela jurisprudência firmada pelo Tribunal 

de Justiça, conforme vejamos acórdão neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Devidamente 

demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que 

foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, 

inexiste omissão a ser suprida. É pressuposto para a viabilidade do 

recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Os 

embargos de declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a 

renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque 

[...] não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte 

recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 

[...]. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de 

Mello, DJe 19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, 

Publicado no DJE 04/04/2016). E ainda a doutrina se manifesta quanto aos 

embargos de caráter protelatório: “Opostos embargos manifestamente 

protelatórios, há uma conduta ilícita da parte, a caracterizar abuso do 

direito de recorrer, expondo-a a uma sanção. (...) A repressão à parte que 

interpõe recurso com intuito meramente protelatório é ser condenada a 

uma multa. (...) No caso dos embargos de declaração manifestamente 

protelatórios, a multa está prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.”[1] Os 

presentes embargos são meramente protelatórios, pois a parte 

embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs embargos 

de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do recurso, tal como 

descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame de matérias, por 

meio de via inadequada. Dispositivo. Desta feita, REJEITO os embargos de 

declaração ofertados pelos embargante, uma vez que, não há omissão, a 

ser sanada na sentença de Id. 13662701. Condeno ainda, a embargante, 

nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC, ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor atualizado da causa. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DIDIER JR. Fredie; 

Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o 

processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de 

tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal 

/ Fredie Didier Jr., Lenoardo Carneiro da Cunha – 15 ed. reform. – 

Salvador: Ed. JusPodvim, 2018. p.327.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001008-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA CAVALHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT0003577A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALINA DUARTE RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por GONÇALINA DUARTE RAMOS, sob Id. 13887464, 

contra a sentença de Id. 13662701, alegando haver omissões na decisão. 

Afirma o embargante, que a decisão é omissa pois não ficou demonstrada 

a posse de Luana Cavalheiro Lopes, nem a aquisição do terreno, objeto da 

lide, bem como ausência de resposta do Intermat. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Do mérito dos embargos de 

declaração Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, 

tem por finalidade sanar vícios do texto da decisão, quando esta incorrer 

em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não é outra a 

redação do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A 

parte pretende modificação do julgado, com base em reanálise de provas 

e de fundamentos da sentença, o que deve ser feito por outro recurso, 

que não os embargos de declaração. Inclusive o pedido formulado no 

recurso de Id. 13887464, requer o provimento dos embargos para 

reconhecer posse, modificando completamente o resultado da sentença. 

Destaco quanto à desnecessidade de resposta do ofício do Intermat, uma 

vez que estes autos foram julgados em conjunto com os de Numeração 

Única 1002784-31.2017.8.11.0041, em razão da conexão e foi 

devidamente instruído, com as provas necessárias ao deslinde do feito. 

Do caráter protelatório dos embargos Claramente não se tratam de 

Embargos de Declaração opostos nos termos do artigo 1.022 do CPC, 

ainda que se fale em efeitos modificativos. Assim, entendo que os 

embargos de declaração ofertados se tratam de mero inconformismo da 

embargante o que é inadmissível pela jurisprudência firmada pelo Tribunal 

de Justiça, conforme vejamos acórdão neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Devidamente 

demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que 

foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, 
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inexiste omissão a ser suprida. É pressuposto para a viabilidade do 

recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Os 

embargos de declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a 

renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque 

[...] não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte 

recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 

[...]. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de 

Mello, DJe 19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, 

Publicado no DJE 04/04/2016). E ainda a doutrina se manifesta quanto aos 

embargos de caráter protelatório: “Opostos embargos manifestamente 

protelatórios, há uma conduta ilícita da parte, a caracterizar abuso do 

direito de recorrer, expondo-a a uma sanção. (...) A repressão à parte que 

interpõe recurso com intuito meramente protelatório é ser condenada a 

uma multa. (...) No caso dos embargos de declaração manifestamente 

protelatórios, a multa está prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.”[1] Os 

presentes embargos são meramente protelatórios, pois a parte 

embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs embargos 

de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do recurso, tal como 

descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame de matérias, por 

meio de via inadequada. Dispositivo. Desta feita, REJEITO os embargos de 

declaração ofertados pelos embargante, uma vez que, não há omissão, a 

ser sanada na sentença de Id. 13662701. Condeno ainda, a embargante, 

nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC, ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor atualizado da causa. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DIDIER JR. Fredie; 

Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o 

processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de 

tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal 

/ Fredie Didier Jr., Lenoardo Carneiro da Cunha – 15 ed. reform. – 

Salvador: Ed. JusPodvim, 2018. p.327.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096991 Nr: 9296-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: LEIDE ANA KOTHRADE DE FIGUEIREDO, ANDERSON DE 

SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620/O, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, Rg: 

170.569, brasileiro(a), casado(a), advogado, atualmente em local incerto e 

não sabido JAIRO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ADIR SANTOS DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CESAR SANTOS DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ELIAS DE 

TAL, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DAVI DE TAL, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CLAUDINHO DE 

TAL, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido EDMILSON DE 

TAL, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido VOLNEI DE 

TAL, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Promover a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus acima nominados, 

dos inominados, não encontrados, ausentes e terceiros interessados 

para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial.

Resumo da Inicial: RESUMO DA INICIAL AÇAO N. 9296-81.2016.811.0041 

Trata-se de uma Ação de Interdito Proibitório C/C indenização e pedido 

liminar com fundamento nos arts. 932 e seguintes do Código de Processo 

Civil c/c arts. 1.210 e seguintes do Código Civil Brasileiro e art. 952 do 

mesmo Estatuto Material, movida por LEIDE ANA KOTHRADE DE 

FIGUEREDO, brasileira, casada, produtora rural, portadora da Cédula de 

identidade RG. n. 1329005-3 SSP/MT e do CPF n.924.586.101-53 e sua 

esposa ANDERSON DE SOUZA FIGUEREDO, brasileiro, casado, produtor 

rural, portador da Cédula de identidade RG n. 1161047-6 SJ/MT e do CPF 

n. 609.781.041-53, residentes e domiciliados na Fazenda Tapajós, Gleba 

Nhandu, Novo Mundo/MT, detentores da posse, mansa, pacifica e 

ininterrupta do imóvel rural com área de 967,5865 ha, denominado 

Fazenda Tapajós, localizada na Gleba Nhandu, no Município de Novo 

Mundo/MT há mais de 20 anos, somadas as posses dos seus 

antecessores, cujo mapa e memorial descritivo encontra-se anexo a 

inicial, em face de RUBENS MORENO RÚBIO JUNIOR, brasileiro, advogado, 

inscrito na OAB/SP sob o nº. 170.569, demais qualificação ignorada; 

JAIRO SANTOS DE OLIVEIRA, de qualificação ignorada; EDMILSON 

SANTOS DE OLIVEIRA, de qualificação ignorada, ADIR SANTOS DE 

OLIVEIRA, de qualificação ignorada; CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, de 

qualificação ignorada; ELIAS DE TAL, de qualificação ignorada, 

CLAUDINHO DE TAL, de qualificação ignorada, DAVI DE TAL, de 

qualificação ignorada, EDMILSON DE TAL, de qualificação ignorada, 

VOLNEI DE TAL, de qualificação ignorada, e OUTROS que poderão ser 

encontrados no acampamento localizado na Fazenda Belo Horizonte (Tião 

Rico) que foi invadida por esse grupo e seus comparsas, e que 

localiza-se na Gleba Nhandu, a exatos 30 KM da sede do município de 

novo Mundo/MT, em razão das sucessivas ameaças promovidas pelo 

grupo de invadir a área da autora. A referida ação tramita pela 2a Vara 

Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT sob n. 

9296-81.2016.811.0041, sendo os Requerentes representados pelos 

advogados HUDSON CESAR MELO FARIA, OAB/MT 6474 e JOÃO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI, OAB/MT 3933, cujo escritório se 

localiza na Praça Ministro Clóvis Cardoso, 95, bairro Centro, Cuiabá/MT.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Considerando a informação trazida na 

certidão de fls. 431/432, dando conta de que nenhum dos réus se 

encontra mais no imóvel, tendo alguns se mudado e outros falecido e, 

portanto, estão em local incerto ou desconhecido, DEFIRO o pedido de fls. 

481/482, a fim de determinar a citação por edital dos réus, nos termos do 

art. 256, II do CPC, determinando que a parte autora no mesmo edital, 

promova a citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos 

termos do art. 554 do CPC. 2. O edital contará prazo de 30 (trinta) dias e a 

parte autora deverá providenciar sua publicação em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do art. 257 do CPC.3.Determino, ainda, que no 

prazo de 15 (quinze) dias a autora comprove que deu ampla divulgação ao 

litígio, conforme determinado à fl. 416, item 11, sobe pena de extinção do 

feito.4.Cumpra-se, integralmente, após conclusos.

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, LUCAS RODRIGUES DE 

CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

Amanda Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1094937 Nr: 8347-57.2016.811.0041

 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: RODRIGO CELSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELA CUNHA VELTER - 
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OAB:4984/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que é TEMPESTIVO o Recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte requerida, uma vez que a parte foi 

intimada da decisão no dia 08/11/2018, por meio do D.JE. Nº10373.

 Desta forma impulsiono este autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar Contrarrazões aos Embargos 

Declaratórios no prazo de 05 (cinco) dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1096991 Nr: 9296-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: LEIDE ANA KOTHRADE DE FIGUEIREDO, ANDERSON DE 

SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620/O, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057217 Nr: 49632-64.2015.811.0041

 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: DARIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT

 Ex positis, não comprovado o exercício da posse do embargante, em 

análise sumária das provas, nos termo do art. 674 e seguintes do CPC, 

acolho o parecer ministerial e indeferido o pedido liminar formulado por 

Dário de Carvalho para proteção da área do Sítio Três D. Esperança. 

INTIMO a parte embargante, via DJE, desta decisão. INTIMO, ainda, a parte 

embargadas, via DJE, nos termos do art. 679 do CPC, para, em 15 dias, 

contestar o presente embargos de terceiros, sob pena de revelia. 

Decorrido o prazo para as partes, certifique-se e façam os autos 

conclusos para saneamento ao julgamento antecipado. Dê ciência ao 

Ministério Público.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040631-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES OAB - 031.123.461-57 

(REPRESENTANTE)

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040631-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HANNA REINERS REPRESENTANTE: GLEICE KELLY ALVES VIEIRA 

BORGES RÉU: AGEMED SAUDE S/A, FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS 

MEDICO HOSPITALAR LTDA Na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC, tendo 

em vista a concessão da tutela antecipada, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o aditamento da petição inicial, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (§ 2º, art. 303, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029818-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES (RÉU)

BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS (RÉU)

AMANDA GALVAO SERRA (RÉU)

ROMERO & GREGUER LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029818-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA RÉU: BRUNO TERENCE ROMERO E 

ROMERO GONCALVES DIAS, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES, 

AMANDA GALVAO SERRA, ROMERO & GREGUER LTDA - EPP Vistos e 

etc. Determinado o recolhimento das custas (id. 15592540), o exequente 

compareceu nos autos requerendo o parcelamento, ao argumento que o 

recolhimento das custas impactaria na sua saúde financeira, contudo, não 

juntou nos autos documento que comprove a sua alegação. Sobre o 

assunto o artigo 98, § 6º, do CPC, dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 6o Conforme o caso, 

o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.(grifo 

nosso). Pois bem, embora a parte autora tenha apresentado nos os 

documentos ids. 16113358 e 16113357, o documento não possui o 

condão de atestar a situação de necessidade. Desta feita, indefiro o 

parcelamento das custas e determino o recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção da ação. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039835-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039835-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou conhecedor da 

posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade 

de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que 

o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040073-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040073-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039627-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE ALMEIDA (RÉU)

JOAQUIM XAVIER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039627-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

REYNALDO DA SILVA SANTOS RÉU: JOAQUIM XAVIER DA SILVA, 

LUCIANE DE ALMEIDA Vistos etc. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1040399-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANCHES MAZZORANA (EXEQUENTE)

ANGELO MAZZORANA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO MARONI BARBOSA (EXECUTADO)

SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040399-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANGELO MAZZORANA, ROSA SANCHES MAZZORANA, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP EXECUTADO: SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE 

MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME, SERGIO RICARDO MARONI 

BARBOSA, SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI Vistos etc. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040612-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADTEC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040612-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: ADTEC 

CONTABILIDADE LTDA - ME, APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA Vistos etc. 
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Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883042 Nr: 18568-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451480 Nr: 23742-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO REGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SAMIR BANNETT BUAINAIN - OAB:13.373

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

174/176. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839073 Nr: 43605-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925978 Nr: 47112-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO CARMO 

FERREIRA - OAB:15769/MT

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

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860707 Nr: 2278-77.2014.811.0041

 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: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735636 Nr: 32006-71.2011.811.0041

 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: ECDPO, ZILDA LIMA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 323/329, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030480 Nr: 36987-07.2015.811.0041

 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: CRISTIANO DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130815 Nr: 23332-31.2016.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 20 de 766



 PARTE AUTORA: JOELIA ACÁCIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873804 Nr: 12463-77.2014.811.0041

 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: MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS 

LTDA, DANIEL LUIZ FERRAZ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE DOS 

MILITARES - MT, GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA, PAULO GOMES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035640 Nr: 39406-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5739/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante 

determinado na decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5706 Nr: 10731-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALY ROUSE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, RUTH SOUSA DOURADO - OAB:13788 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11.714-A/MT, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, RENATO CESAR 

VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149220 Nr: 31354-78.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA JOAQUINA DE MORAES, 

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO 

LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8.589

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371539 Nr: 8121-96.2009.811.0041

 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: FERNANDO BITANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA, BLOCOS 

BRASIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉRY BARCO HERNANDES 

JÚNIOR - OAB:9.756

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768904 Nr: 21833-51.2012.811.0041

 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: LAURA DE ARAUJO E SILVA PEDERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA, SAYD NEIA - 

COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, SALIM KAMEL 

ABOURAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8.153, Carmindo Francisco Ferreira - OAB:OAB/MT 13309, 

ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10.833, GISELDA NATÁLIA DE 

SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344651 Nr: 14852-45.2008.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EDUARDO SOUSA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16411 Nr: 2166-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Raimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de Mato Grosso-AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGOSTINHO LEITE BOTELHO - 

OAB:3755/MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:3.448, 

NILZA FERREIRA BARROS - OAB:0999/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945521 Nr: 57737-64.2014.811.0041

 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 APARECIDO THENQUINI, LUIZA MARIA FERREIRA 

ARRUDA THENQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GE ELETRODOMESTICOS, MAGAZINE LUIZA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE SOUSA - 

OAB:5721/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO PINTO 

DIAS - OAB:124.272SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98.709/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852078 Nr: 54940-52.2013.811.0041

 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: J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA., WILSON MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– R$ 2.980,00. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924604 Nr: 46230-09.2014.811.0041

 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: ANTENOR SANTOS ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TEREZINHA HADDAD ANHESINI, 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 

7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089514 Nr: 6002-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS E MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR CANDIDA PALACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13925, 

PÂMELA CARLA BOBATO SCHIMITT - OAB:RN 9.545 B, TAIRINE ELISA 

BOBATO SCHMITT - OAB:17.174 OAB/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre as petições de fls. 52/59 e 64/65, postulando o que 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143526 Nr: 28931-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA DO CARMO MENDES STOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452159 Nr: 24329-24.2010.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:51.588, 

ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, HUNNO FRANCO 

MELO - OAB:7903, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 
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OAB:11.287/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) 

dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952098 Nr: 991-45.2015.811.0041

 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: SILVANA CAMPOS BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante 

determinado na decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091186 Nr: 6671-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER DANILO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 139/144, postulando o que de direito. 

Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035214-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035214-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA, JULIO DE 

SOUZA BARBOSA REQUERIDO: WSM - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP Intime-se a parte ré para manifestação 

acerca do descumprimento de liminar informado no ID n. 16070986, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030307-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO VICTOR LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

MARINEUSA MACHADO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16722358, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029362-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030689-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - SP207681 (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040832-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040832-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: CIELO S.A. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA em desfavor de CIELO S.A. Em 

síntese, narra que no início de 2017 contratou os serviços da ré 
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adquirindo uma máquina de cartão de crédito para utilizar no seu 

empreendimento de venda de roupas íntimas. Pelo fato de não aceitar 

todas as bandeiras de cartões, acabou rompendo o contrato no final de 

dezembro de 2017, sendo desinstalado o equipamento em 27/02/2018. Na 

ocasião ficou acordado o pagamento de 2 prestações a título de multa de 

fidelização, sendo a primeira com vencimento em 15/01/2018 (R$ 649,74) 

e a segunda em 15/03/2018 (R$ 619,10), totalizando o importe de R$ 

1.268,84. Não obstante a finalização do contrato e o pagamento da multa, 

a ré debitou indevidamente na sua conta os valores de R$ 194,00 

(23/08/2018), R$ 116,40 (10/08/2018) e R$ 776,00 (09/08/2018). Apesar 

de entrar em contato com a ré informando que desconhece os débitos, ela 

nada fez para sanar o impasse apresentado. Não bastasse, fica 

encaminhando mensagem via watzap cobrando os valores, ameaçando 

de inserir os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, pugna pelo 

deferimento da tutela provisória de urgência para que a ré se abstenha de 

inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e proceda com a 

suspensão das cobranças. Com a inicial vieram os documentos. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, 

uma vez que a parte autora traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, tais quais, o comprovante de retirada do 

equipamento datado de 26/02/2018 (ID n. 16699121), comprovante de 

pagamento do acordo (ID n. 16699130 e 16699132) e extratos 

demonstrando os débitos em conta cobrados pela ré (ID n. 16699111). O 

perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela eventual 

inscrição negativa no nome da parte autora, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de 

determinar, até ulterior deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de 

realizar cobranças do contrato noticiado nos autos, bem como de inserir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante aos 

débitos questionados, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

11/03/2019, às 8h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006775-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005962-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011038-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCELINO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031636-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014910-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS ORLANDO JORGE DA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIRES DE JESUS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001676-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA BRUNA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016015-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARGO LAURO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003342-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031080-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO CARDOSO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004161-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ANTUNES DE SOUZA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033888-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025916-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENELIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004764-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032627-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (RÉU)

DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032627-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO RÉU: DIORAN ATAIDE PASSOS, DALVA 

DOS SANTOS OLIVEIRA Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança com pedido de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por JOSÉ 

BATISTA DO NASCIMENTO em face de DIORAN ATAÍDE PASSOS e 

DALVA ATAÍDE PASSOS. Aduz o autor que firmou um contrato de compra 

e venda de fundo de comércio com reserva de domínio, cujo objeto era a 

venda do ponto comercial de um supermercado, localizado na Rua 30, n. 

2000, Bairro Jardim Industriário I, nesta capital. O valor ajustado foi de 

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), devendo ser pago com a 

entrega de dois caminhões (01 Volvo 360, ano 1998, modelo 1999, placa 

BXC7842, no valor de R$55.000,00 e 01 Mercedes Benz L712, no valor de 

R$110.000,00), e o restante em dinheiro. Ocorre que os réus não 

entregaram o caminhão Volvo 360 conforme acordado e ainda, vários 

cheques entregues a título de pagamento foram devolvidos sem provisão 

de fundos. Aduz que chegou ao seu conhecimento que os réus estavam 

vendendo todas as mercadorias do supermercado, fechando as portas e 

colocando a venda todo o restante do estoque do estabelecimento. Em 

sede de tutela cautelar de urgência, requer o arresto dos bens que 

guarnecem o estabelecimento, tais como as instalações, equipamentos e 

mercadorias. O pedido foi indeferido em decisão de Id. 15889101 por 

ausência dos requisitos necessários. O autor apresentou novos 

documentos e pugnou pela reconsideração da liminar. Com a inicial vieram 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Regra geral, a tutela 

cautelar provisória de urgência pressupõe a averiguação no caso 

concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo de admissibilidade da 

pretensão é feito em cima da constatação dos requisitos exigidos para 

obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que 

corresponde à plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, que 

se refere à ineficácia do provimento final em razão da demora. No caso 

em tela, os autores alegam que venderam um Supermercado aos réus, 

contudo, não receberam o valor devido a título de pagamento, pois todos 

os cheques foram devolvidos por ausência de saldo. Noticiaram ainda que 

o réu abandonou o imóvel, onde funciona o Supermercado Rosas de 

Saron, e, em função de tal abandono, o bem está sendo saqueado. A 

verossimilhança das alegações pode ser aferida por meio dos 

documentos apresentados, tais como o contrato de compra e venda (Id. 

15629909) e cheques devolvidos (Id. 15629918 e 15629922), bem como 

pela Certidão Negativa do Oficial de Justiça de Id. 16692474, que relatou: 

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado acima descrito, dirigi-me ao 

endereço do mandado, e lá estando, não foi possível dar cabal 

cumprimento ao r. mandado, tendo em vista que o imóvel encontra-se 

fechado e com características de abandono; ato contínuo dirigi-me em 

frente onde funciona a Pontaroto - Auto Center, e informei com o 

proprietário o Sr. Eduardo, e o mesmo declarou que tem mais de 04 meses 

que o imóvel está fechado, e provavelmente os proprietários saíram as 

pressas, pois ainda existe um pouco de mercadorias, freezers, gôndolas 

e Caixas; diante da informação prestada, retornei ao imóvel onde 

funcionou o Mercado Rosas de Saron, e lá estando, constatei que 

realmente existe parte de mercadorias, freezers, gôndolas, caixas, etc.” O 

perigo na demora também pode ser constatado por meio da declaração 

assinada pelos vizinhos, fotos e boletim de ocorrência, que são aptas a 

demonstrar que o imóvel foi abandonado e está sendo saqueado (doc. de 

Id. 16612994, 16481219, 15630095 e 15630096), o que inviabilizaria uma 

possível rescisão contratual ou recebimento dos valores acordados. Ante 

a apresentação dos novos documentos e da Certidão Negativa do Oficial 

de Justiça, merece ser reconsiderada a decisão para conceder o pedido 

de arresto. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante 

do exposto, DEFIRO a medida liminar de arresto, para determinar a 

apreensão do saldo de mercadorias, conjunto de equipamentos e bens 

existentes no mercado situado na Rua Trinta, n. 2000, CEP: 78095-66, 

Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá - MT, até o limite da execução. Fica a 

parte autora nomeada como fiel depositária dos bens, mediante termo de 

compromisso a ser tomado no momento do cumprimento da medida liminar. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito da tentativa 

infrutífera de citação dos réus. Intime-se. Cumpra-se, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado por OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051480 Nr: 47150-46.2015.811.0041

 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: INGRIDI KEYKA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081437 Nr: 2275-54.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

EMI-KA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, para republicar o despacho de fls. 90, tendo em 

vista que não havia sido convertido em Cumprimento de sentença e a 

mudança do polo:

Despacho de fls. 90: “Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se. .”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860504 Nr: 2128-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR FEGURI, OU QUEM ESTIVER NO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 151/163, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829727 Nr: 35497-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DAVALOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, FABIO NUNES NEVES ARAUJO - OAB:18415, 

GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 791/799, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786916 Nr: 40826-45.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCEIRA AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S.A, OCIDENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EDUARDO VIEIRA 

FERRACINI - OAB:OAB 33.777

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 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: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designada 

nova data para realização dos trabalhos periciais, dia 12/12/2018, às 

09:30 horas, que será realizada no endereço da requerida localizado na 

Rua Osvaldo da Silva Correa. N° 2.020, Bairro Despraiado, Cond. Viverde, 

casa 14-C em Cuiabá/MT. Ficando intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patronos da referida designação, conforme 

petição de fls. 1974.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940596 Nr: 54911-65.2014.811.0041

 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: MARCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

OAB:11370/MT, JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - 

OAB:18439/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre as 

correspondências devolvidas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132187 Nr: 23959-35.2016.811.0041
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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: WAGNER JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre as 

correspondências devolvidas de fls. 85, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832699 Nr: 38278-13.2013.811.0041

 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: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861923 Nr: 3256-54.2014.811.0041

 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: MARIA MIRENE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA PRONI - OAB:7358/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 142/160, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913043 Nr: 38890-14.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONEIDE ANGELICA KLEIMASCHEUESK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383480 Nr: 19274-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL E ARBITRAGEM CONCIALIZAÇÃO E 

MEDIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA CARLINI, GLÁUCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025196 Nr: 34600-19.2015.811.0041

 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: TANIA QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788824 Nr: 42815-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA TOLEDO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO 

SANTO BRANDOLINI - OAB:6746/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152472 Nr: 32769-96.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre as 

correspondências devolvidas de fls. 96, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 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: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELORMITTAL BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 461, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944100 Nr: 56943-43.2014.811.0041

 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: ANDERSON DA MATA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI/CUIABÁ - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Colegio Salesiano São 

Gonçalo, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750775 Nr: 2507-08.2012.811.0041

 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: SEBASTIAO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTONIO DA SILVA, MOACYR DA 

SILVA CAMPOS JUNIOR, MOACYR DA SILVA CAMPOS, SEBASTIÃO 

MARCOS DA SILVA CAMPOS, MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS, 

OSVALDO LUIS DA SILVA CAMPOS, IZA ROSA MORAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700896 Nr: 35519-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TURIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA NARDEZ DE AQUINO LEÃO, DIOGO 

LEAO, JOSIANE MEIRES NARDES VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

calculo de fls. 503/504, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931696 Nr: 50212-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: PAULO CELSO DO COUTO NINCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOANA ANTONIA DA SILVA 

COUTO, ESPOLIO DE CARMELITA DA SILVA COUTO, ESPOLIO DE 

ASCENDINO DO COUTO, CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DA 

PAZ, CONDOMÍNIO PARQUE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON S. CAMPOS - 

OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015172 Nr: 29764-03.2015.811.0041

 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: VERDE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116342 Nr: 17191-93.2016.811.0041

 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: ANDERSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIMIG TRANSPORTES LTDA-EPP, ALTEMIR 

FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de 

fls.101 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820418 Nr: 26659-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS 

LTDA, JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS 

CARVALHO - OAB:25.901/O, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 133, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059680 Nr: 50899-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILVALE DE RICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPTICA OTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:148842/SP, RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

315.662, VANESSA B. MARQUES - OAB:OAB/SP 346.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075506 Nr: 57742-52.2015.811.0041

 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: KARLA KAROLINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REED ENTRETERIMENTO E EVENTOS LTDA - 

EPP, CAMILO DE LELES MACHADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLD DE MELLO - OAB:81719, 

VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896406 Nr: 27308-17.2014.811.0041

 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: C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALEXANDRE ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

 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: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 249/267, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870335 Nr: 9820-49.2014.811.0041

 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: ROSA TONON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTO S.A CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, SANTANDER BRASIL ASSET 

MANAGEMENT DIST. TIT. E VALORES IMOB., ATIVA CORRETORA DE 

TÍTULOS CAM VALORES, CAPITAL MT AUTONOMO DE INVESTIMENTOS 

LTDA, ALDO J. MONIZ DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147, JOSE 

GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 52.359, PETERSON 

CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:16538, RICARDO MARFORI 

SAMPAIO - OAB:222.988-SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 1410/1412, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795184 Nr: 1512-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO, 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 

OAB:20297/O, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o ofício de fls. 

243/245, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885211 Nr: 20008-04.2014.811.0041

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS BREUNIG FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 50% 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

 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: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO - 

OAB:22691/B, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy Silva 

Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA 

(prazo comum), na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestarem acerca dos esclarecimentos do perito de fls. 

1490/1502, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892855 Nr: 25122-21.2014.811.0041

 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: DANIELA STEFANY SALES DA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENITA BARBIERI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHERMAN SORBONE BATISTA 

DE ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - 

OAB:5565/RO, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 287/290, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064011 Nr: 52711-51.2015.811.0041

 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: RONALDO PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18.898/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928613 Nr: 48542-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: ROSIRIS ARENA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONENCO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o ofício de fls. 

140, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405731 Nr: 37139-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, F. L. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 298/317, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167075 Nr: 38838-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFECIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 1097/1098, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 27160-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA BATISTA DE ASSIS, TEOBALDO PRECIOZO DO 

ESPIRITO SANTO, JUVINO GONÇALVES DA SILVA, GESUINA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67073 Nr: 8544-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPARGATAS - SANTISTA TÊXTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTÊXTIL DIST. DE TECIDOS LTDA., 

SEBASTIÃO ALMEIDA SARAIVA, SERGIO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 31 de 766



OAB:DEF. PUBLICO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 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: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELORMITTAL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da audiência 

designada para o 05/12/2018, às 16h00, no Juízo Deprecado da Comarca 

de Santo André/SP, Carta Precatória nº 1020459-66.2018.8.26.0554.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119605 Nr: 18577-61.2016.811.0041

 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: EUDE VÂNIA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS 

ROBERTO BARBOSA, ALEXANDRE CORNELIO DE FREITAS, MERCIA DE 

CARVALHO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, MILENA NERIS DE ARAÚJO 

- OAB:10.336, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

209 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

 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: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Considerando que o requerido não foi intimado para a audiência, 

consoante AR de p. 165, resta prejudicada a sua realização, razão pela 

qual redesigno o ato para o dia 31 de janeiro de 2019, às 15h30.

No mais, intime-se o advogado do requerido para que manifeste acerca do 

AR de p. 165, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132187 Nr: 23959-35.2016.811.0041

 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: WAGNER JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Diante da confirmação de que o advogado do autor está suspenso da 

Ordem dos Advogados do Brasil, intime-se o autor pessoalmente, por 

oficial de justiça, para regularizar a sua representação processual, em 15 

(quinze) dias sob pena de extinção.

Após, intime-se a parte ré para manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11334 Nr: 10696-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MOURA DE ARAÚJO REYES, ESPÓLIO 

DE JOSÉ TADEU REYES, ADELAIDE MOURA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - 

MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aELARMIN MIRANDA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1314039 Nr: 11813-88.2018.811.0041

 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: MÁRIO MÁRCIO MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aELARMIN MIRANDA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 991454 Nr: 19201-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: LAUDENIR TEIXEIRA, MARTHA REGINA DE SOUZA 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS 

GUAICURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 110/114, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Outrossim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte 

requerida regularize sua representação processual, juntando aos autos 

procuração.

Após, conclusos.

 Intime-se.
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Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041413-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041413-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada 

por SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ S/A. Aponta a parte reclamante que é titular da unidade 

consumidora sob o nº. 35673-5, sendo que as faturas relacionadas aos 

meses 06/2018 (R$ 1.670,22), 07/2018 (R$ 924,37), 08/2018 (R$ 733,10) 

e 09/2018 (R$ 944,04) vieram cobrando valores exorbitantes que não 

correspondem ao consumo real. Apesar de ter sido feita reclamação na 

via administrativa, nada foi resolvido, ao revés, a ré procedeu à 

suspensão do serviço de fornecimento de água. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a ré 

restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo valor exorbitante cobrado nas faturas discutidas e a 

diferença de consumo apresentada no histórico lançado em anexo à 

inicial, que dão suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de a parte reclamante ficar sem serviço essencial. Por fim, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, determinando que a ré RESTABELEÇA o fornecimento de água 

na unidade consumidora indicada na inicial – nº. nº. 35673-5, no prazo de 

24 horas. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da ré, 

imponho a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a 

parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 11/03/2019, às 11h – Sala 3, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

da parte reclamante ou da parte ré à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte reclamante os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC, e o cumprimento do mandado POR OFICIAL 

DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 30 de novembro de 2018. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040832-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040832-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: CIELO S.A. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

NEEMIZIA MARIA PINHEIRO DA SILVA em desfavor de CIELO S.A. Em 

síntese, narra que no início de 2017 contratou os serviços da ré 

adquirindo uma máquina de cartão de crédito para utilizar no seu 

empreendimento de venda de roupas íntimas. Pelo fato de não aceitar 

todas as bandeiras de cartões, acabou rompendo o contrato no final de 

dezembro de 2017, sendo desinstalado o equipamento em 27/02/2018. Na 

ocasião ficou acordado o pagamento de 2 prestações a título de multa de 

fidelização, sendo a primeira com vencimento em 15/01/2018 (R$ 649,74) 

e a segunda em 15/03/2018 (R$ 619,10), totalizando o importe de R$ 

1.268,84. Não obstante a finalização do contrato e o pagamento da multa, 

a ré debitou indevidamente na sua conta os valores de R$ 194,00 

(23/08/2018), R$ 116,40 (10/08/2018) e R$ 776,00 (09/08/2018). Apesar 

de entrar em contato com a ré informando que desconhece os débitos, ela 

nada fez para sanar o impasse apresentado. Não bastasse, fica 

encaminhando mensagem via watzap cobrando os valores, ameaçando 

de inserir os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, pugna pelo 

deferimento da tutela provisória de urgência para que a ré se abstenha de 

inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e proceda com a 

suspensão das cobranças. Com a inicial vieram os documentos. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, 

uma vez que a parte autora traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, tais quais, o comprovante de retirada do 

equipamento datado de 26/02/2018 (ID n. 16699121), comprovante de 

pagamento do acordo (ID n. 16699130 e 16699132) e extratos 

demonstrando os débitos em conta cobrados pela ré (ID n. 16699111). O 

perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela eventual 

inscrição negativa no nome da parte autora, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de 
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determinar, até ulterior deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de 

realizar cobranças do contrato noticiado nos autos, bem como de inserir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no tocante aos 

débitos questionados, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

11/03/2019, às 8h – Sala 3, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011590-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011590-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON RIBEIRO DA SILVA RÉU: ALTOS DO PARQUE CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), ALFA URBANISMO LTDA 

Recebo a emenda à inicial de ID 13418138. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual com Pedido de Restituição de Valores c/c Indenização e 

Antecipação de Tutela ajuizada por Milton Ribeiro da Silva contra Altos do 

Parque Empreendimentos Imobiliário Ltda. (SPE), Alfa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. Pretende, 

sem sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha de proceder 

qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e venda objeto 

da lide, bem como não envie seu nome para os cadastros de proteção ao 

crédito. Para tanto, alega que firmou contrato de compra e venda com a ré, 

mas optou por rescindi-lo, tendo em vista que o empreendimento não 

apresentar evolução nas obras. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Na hipótese, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente porque o 

compromissário comprador tem direito à rescisão do contrato, 

independentemente da concordância da promitente vendedora. Inviável, 

portanto, a manutenção dos pagamentos diante do pedido rescisório. O 

perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte autora, que ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Este é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, vejamos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – Venda e Compra de Imóvel – Rescisão – Tutela 

antecipada deferida para determinar a suspensão da exigibilidade das 

parcelas contratuais vincendas – Compromissário comprador que, mesmo 

inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, o que independe da 

concordância da promitente vendedora – Inteligência da Súmula nº. 1 

deste E. TJSP – Manutenção dos pagamentos que se mostra inviável 

diante do pedido rescisório – Presença dos requisitos legais do art. 294 e 

ss do NCPC – Decisão mantida - Recurso improvido. 

(2168841-65.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – TJSP, Relator(a): 

Egidio Giacoia; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 30/11/2016) 

[destaquei]. Assim também entende o e. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AÇÃO 

PROPOSTA PELO AGRAVADO OBJETIVANDO A RESCISÃO DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA POR 

ELE REQUERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS JURÍDICOS DO 

CONTRATO, BEM COMO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA A 

EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO 

FINANCIAMENTO ATÉ A DECISÃO FINAL DA LIDE. AGRAVANTE QUE 

PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO. NÃO TENDO SIDO O AGRAVADO 

IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E NÃO PERSISTINDO INTERESSE NA 

MANUTENÇÃO DA AVENÇA, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUSPENSÃO 

DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ENQUANTO PENDENTE A 

CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO TJRJ. TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA QUE NÃO SE MOSTRA IRREVERSÍVEL, POIS CASO VENHA A 

SER REVOGADA, OS VALORES DEVIDOS PODERÃO SER COBRADOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (0062957-13.2015.8.19.0000 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TJRJ, Relator Des(a). WILSON DO 

NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/11/2015 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) [destaquei]. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de liminar, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de 

proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e 

venda objeto desta demanda, e que se abstenha de enviar os dados do 

autor ao SERASA e demais órgãos correlatos, até ulterior decisão do 

juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 12h30 – Sala: Conciliação 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

autora por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da 

audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 
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conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista existente entre as partes, inverto o ônus da prova, 

com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015171-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERNANDA FORTES OAB - MT0010159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015171-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FORTES RÉU: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA 

DE BENS S/A, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO 

BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Cuida-se de 

Ação Revisional com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Initio Litis e Inaudita Altera Pars ajuizada por José Fortes contra BB 

Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, FENAB – Federação 

Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil e Companhia de 

Seguros Aliança da Brasil. O autor afirma ser contratante, há mais de 20 

(vinte) anos, do seguro de vida “Ouro Vida Grupo Especial” ofertado pelas 

rés. Alega que a parcela mensal do prêmio é no valor de R$ 2.009,63 (dois 

mil e nove reais e sessenta e três centavos), o que considera ser 

bastante elevado e tem prejudicado suas finanças pessoais. Sustenta que 

o elevado valor é decorrente dos reajustes por faixa etária realizados 

pelas rés, os quais já foram declarados abusivos pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento de casos análogos. Requer, em sede de tutela de 

evidência, que as parcelas do prêmio não sejam cobradas com os valores 

decorrentes dos reajustes contratuais, devendo o valor corresponder ao 

montante pago à época em que o autor contava com 60 (sessenta) anos 

de idade, devidamente corrigido pelos índices de atualização monetária. 

Alternativamente, requer que o pedido de tutela de evidência seja recebido 

como de tutela urgência. Decido. O instituto da tutela de evidência vem 

insculpido no art. 311 do CPC, ipsis litteris: Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Observa-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que 

apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

No caso em apreço, tem-se que o pedido da parte autora não se amolda 

em nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência, motivo pelo qual recebo o 

pedido como sendo de tutela de urgência. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar não merece acolhimento. Isso porque não 

restou evidenciado o requisito da probabilidade do direito deduzido em 

juízo, ao passo que o atual posicionamento do STJ é no sentido de não se 

verificar abusividade no reajuste por implemento da faixa etária desde que 

previamente comunicado ao segurado quando da renovação da apólice de 

seguro. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 

SEGURADORA. NÃO RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. NATUREZA DO CONTRATO (MUTUALISMO E 

TEMPORARIEDADE). ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento do REsp. 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o 

entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a 

possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo 

por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra 

parte em prazo razoável. Essa hipótese difere do seguro de vida individual 

que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se 

aplica o entendimento firmado no REsp. 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011). 2. 

Havendo a desnecessidade da interpretação de cláusulas contratuais ou 

do reexame de provas, cingindo-se a solução da controvérsia à 

qualificação jurídica dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, não há 

falar nos óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1601014/SC, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 

02/06/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REVISIONAL DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA 

SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Fixou-se na 

Segunda Seção do STJ o entendimento de que a prerrogativa de não 

renovação dos contratos de seguro de vida, bem como de alteração da 

cobertura contratada e de reajuste por implemento de idade, mediante 

prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova 

apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria 

natureza do contrato. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt 

no REsp 1705023/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26/02/2019, as 09h30 – Sala: Conciliação 6, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte autora por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033827-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EULANDA DA COSTA MEIRA REPRESENTANTE: ANDRE LUIS MEIRA 

MARQUES RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS Cuida-se de 

Ação Anulatória de Multa Condominial c/c Indenização por Danos 

Extrapatrimoniais c/c Tutela de Urgência ajuizada por Eulanda da Costa 

Meira, representada por seu filho André Luis Marques, contra Condomínio 

Residencial Goiabeiras Pretende, sem sede de tutela de urgência, que a 

parte ré retire seu nome dos cadastros de proteção ao crédito referente à 

multa condominial. Alega, para tanto, que a convenção condominial 

estabelece que a multa por descumprimento das regras previstas na 

referida convenção será aplicada ao morador que, advertido por escrito 

por duas vezes, acerca da infração cometida, reincidir no ato. Afirma que 

não lhe fora oportunizado o contraditório em sede administrativa e que a 

multa foi aplicada concomitantemente à primeira notificação. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o 

direito existir, notadamente por ser expressa a redação do art. 18º, § 2º, 

da convenção condominial, ao estabelecer que a multa será aplicada tão 

somente em caso de reincidência, sendo o morador/transgressor 

previamente notificado, bem como por, nesta fase de cognição sumária, 

não ser razoável que se espere da autora a comprovação de fato que 

alega não ter ocorrido, qual seja a notificação prévia e a reincidência na 

infração. O perigo de dano exsurge dos prejuízos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte autora, que ficará impossibilitada de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo a nova negativação. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

ré RETIRE, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da parte autora dos 

cadastros de inadimplentes referentes a quantia de R$ 638,00 (seiscentos 

e trinta e oito reais), com vencimento em 28/06/2018. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária 

de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte ré com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/02/2019, às 11h00 – Sala: 

Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

dos autores ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte autora por meio do respectivo o patrono 

constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, 

§3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte ré poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011185-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARISTON BUENO FILHO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

304 - SPE LTDA Recebo a emenda à inicial de ID 13158399. Cuida-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas ajuizada 

por Ariston Bueno Filho contra Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 

SPE Ltda. Pretende, sem sede de tutela de urgência, que a parte ré se 

abstenha de proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de 

compra e venda objeto da lide, bem como não envie seu nome para os 

cadastros de proteção ao crédito. Para tanto, alega que firmou contrato de 

compra e venda com a ré, mas optou por rescindi-lo, tendo em vista que 

não possui condições de adimplir com as prestações contratadas, isso 

porque não fora consolidada a venda de sua atual casa no prazo 

necessário para a quitação de parte das parcelas. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente porque o compromissário comprador tem direito à rescisão 

do contrato, independentemente da concordância da promitente 

vendedora. Inviável, portanto, a manutenção dos pagamentos diante do 

pedido rescisório. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte autora, que ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Venda e Compra de Imóvel – 

Rescisão – Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da 

exigibilidade das parcelas contratuais vincendas – Compromissário 

comprador que, mesmo inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, o 

que independe da concordância da promitente vendedora – Inteligência da 

Súmula nº. 1 deste E. TJSP – Manutenção dos pagamentos que se mostra 

inviável diante do pedido rescisório – Presença dos requisitos legais do 

art. 294 e ss do NCPC – Decisão mantida - Recurso improvido. 

(2168841-65.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – TJSP, Relator(a): 

Egidio Giacoia; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 30/11/2016) 

[destaquei]. Assim também entende o e. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AÇÃO 

PROPOSTA PELO AGRAVADO OBJETIVANDO A RESCISÃO DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA POR 

ELE REQUERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS JURÍDICOS DO 

CONTRATO, BEM COMO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA A 

EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO 
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FINANCIAMENTO ATÉ A DECISÃO FINAL DA LIDE. AGRAVANTE QUE 

PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO. NÃO TENDO SIDO O AGRAVADO 

IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E NÃO PERSISTINDO INTERESSE NA 

MANUTENÇÃO DA AVENÇA, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUSPENSÃO 

DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ENQUANTO PENDENTE A 

CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO TJRJ. TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA QUE NÃO SE MOSTRA IRREVERSÍVEL, POIS CASO VENHA A 

SER REVOGADA, OS VALORES DEVIDOS PODERÃO SER COBRADOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (0062957-13.2015.8.19.0000 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TJRJ, Relator Des(a). WILSON DO 

NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/11/2015 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) [destaquei]. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de liminar, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de 

proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e 

venda objeto desta demanda, e que se abstenha de enviar os dados do 

autor ao SERASA e demais órgãos correlatos, até ulterior decisão do 

juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte réa com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 11h00 – Sala: Conciliação 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

autora por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da 

audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista existente entre as partes, inverto o ônus da prova, 

com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032627-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO RÉU: DIORAN ATAIDE PASSOS, DALVA 

DOS SANTOS OLIVEIRA Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança com pedido de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por JOSÉ 

BATISTA DO NASCIMENTO em face de DIORAN ATAÍDE PASSOS e 

DALVA ATAÍDE PASSOS. Aduz o autor que firmou um contrato de compra 

e venda de fundo de comércio com reserva de domínio, cujo objeto era a 

venda do ponto comercial de um supermercado, localizado na Rua 30, n. 

2000, Bairro Jardim Industriário I, nesta capital. O valor ajustado foi de 

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), devendo ser pago com a 

entrega de dois caminhões (01 Volvo 360, ano 1998, modelo 1999, placa 

BXC7842, no valor de R$55.000,00 e 01 Mercedes Benz L712, no valor de 

R$110.000,00), e o restante em dinheiro. Ocorre que os réus não 

entregaram o caminhão Volvo 360 conforme acordado e ainda, vários 

cheques entregues a título de pagamento foram devolvidos sem provisão 

de fundos. Aduz que chegou ao seu conhecimento que os réus estavam 

vendendo todas as mercadorias do supermercado, fechando as portas e 

colocando a venda todo o restante do estoque do estabelecimento. Em 

sede de tutela cautelar de urgência, requer o arresto dos bens que 

guarnecem o estabelecimento, tais como as instalações, equipamentos e 

mercadorias. O pedido foi indeferido em decisão de Id. 15889101 por 

ausência dos requisitos necessários. O autor apresentou novos 

documentos e pugnou pela reconsideração da liminar. Com a inicial vieram 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Regra geral, a tutela 

cautelar provisória de urgência pressupõe a averiguação no caso 

concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo de admissibilidade da 

pretensão é feito em cima da constatação dos requisitos exigidos para 

obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que 

corresponde à plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, que 

se refere à ineficácia do provimento final em razão da demora. No caso 

em tela, os autores alegam que venderam um Supermercado aos réus, 

contudo, não receberam o valor devido a título de pagamento, pois todos 

os cheques foram devolvidos por ausência de saldo. Noticiaram ainda que 

o réu abandonou o imóvel, onde funciona o Supermercado Rosas de 

Saron, e, em função de tal abandono, o bem está sendo saqueado. A 

verossimilhança das alegações pode ser aferida por meio dos 

documentos apresentados, tais como o contrato de compra e venda (Id. 

15629909) e cheques devolvidos (Id. 15629918 e 15629922), bem como 

pela Certidão Negativa do Oficial de Justiça de Id. 16692474, que relatou: 

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado acima descrito, dirigi-me ao 

endereço do mandado, e lá estando, não foi possível dar cabal 

cumprimento ao r. mandado, tendo em vista que o imóvel encontra-se 

fechado e com características de abandono; ato contínuo dirigi-me em 

frente onde funciona a Pontaroto - Auto Center, e informei com o 

proprietário o Sr. Eduardo, e o mesmo declarou que tem mais de 04 meses 

que o imóvel está fechado, e provavelmente os proprietários saíram as 

pressas, pois ainda existe um pouco de mercadorias, freezers, gôndolas 

e Caixas; diante da informação prestada, retornei ao imóvel onde 

funcionou o Mercado Rosas de Saron, e lá estando, constatei que 

realmente existe parte de mercadorias, freezers, gôndolas, caixas, etc.” O 

perigo na demora também pode ser constatado por meio da declaração 

assinada pelos vizinhos, fotos e boletim de ocorrência, que são aptas a 

demonstrar que o imóvel foi abandonado e está sendo saqueado (doc. de 

Id. 16612994, 16481219, 15630095 e 15630096), o que inviabilizaria uma 

possível rescisão contratual ou recebimento dos valores acordados. Ante 

a apresentação dos novos documentos e da Certidão Negativa do Oficial 

de Justiça, merece ser reconsiderada a decisão para conceder o pedido 

de arresto. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante 

do exposto, DEFIRO a medida liminar de arresto, para determinar a 

apreensão do saldo de mercadorias, conjunto de equipamentos e bens 

existentes no mercado situado na Rua Trinta, n. 2000, CEP: 78095-66, 

Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá - MT, até o limite da execução. Fica a 

parte autora nomeada como fiel depositária dos bens, mediante termo de 

compromisso a ser tomado no momento do cumprimento da medida liminar. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito da tentativa 

infrutífera de citação dos réus. Intime-se. Cumpra-se, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado por OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008487-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEREIRA GAMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008487-40.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16789192, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044598 Nr: 43712-12.2015.811.0041

 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: EDINA JOSE DA SILVA

 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: DEENER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

66/71 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020298 Nr: 32081-71.2015.811.0041

 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: SULIMENZI REZENDE RIBEIRO

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

66/71 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946591 Nr: 58379-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONILZA CARDOSO DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 85/86, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043303 Nr: 43161-32.2015.811.0041

 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: LUCIANA FERREIRA DA CONCEIÇAO

 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 

BBARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

67/72 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780845 Nr: 34413-16.2012.811.0041

 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: RUTHNALVA DIAS SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CORREA GALVÃO, ESPÓLIO DE 

MARCILHA RAMOS GALVÃO, CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, VERA LÚCIA 

MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14.566 /MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 404/427 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753434 Nr: 5342-66.2012.811.0041

 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: RAYNA FERRER E SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142506 Nr: 28510-58.2016.811.0041

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

99/132 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850038 Nr: 53120-95.2013.811.0041

 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: ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte Requerente 

às fls. 269/282 é tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para apresentar as suas contrarrazões ao recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79856 Nr: 420-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gloria Maria Ferrer Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA FERRER ARRUDA - 

OAB:4183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE FIGUEIREDO 

BARROS - OAB:520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, para devolução dos autos nº 

420-36.1999.811.0041, Protocolo 79856, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79847 Nr: 4908-68.1998.811.0041

 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 Henrique Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FREDERICO CUNHA DE ARRUDA, 

Gloria Maria Ferrer Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE FIGUEIREDO 

BARROS - OAB:520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA FERRER ARRUDA - 

OAB:4183/MT, SILVANA FERRER DE ARRUDA - OAB:4.183/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, para devolução dos autos nº 

4908-68.1998.811.0041, Protocolo 79847, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79852 Nr: 5417-62.1999.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gloria Maria Ferrer Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA FERRER ARRUDA - 

OAB:4183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE FIGUEIREDO 

BARROS - OAB:520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, para devolução dos autos nº 

5417-62.1999.811.0041, Protocolo 79852, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148926 Nr: 5529-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S/A, 

CRBS-INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Maria Beatriz Theodoro Gomes - 

OAB:2853-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919725 Nr: 43280-27.2014.811.0041

 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: AGUACERITO LEATHER COMÉRCIO DE COUROS LTDA, 

LAUZIMAR FERNANDO MORANDI, VIVALDO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836834 Nr: 41745-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:MT/7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: escritório de advocacia 

coutinho e polisel advogados associados - OAB:355, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para manifestar acerca da petição 

da parte requerida de fls. 252/256, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 3644-16.1998.811.0041

 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 Henrique Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FREDERICO CUNHA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE FIGUEIREDO 

BARROS - OAB:520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER SANTANA - 

OAB:3174/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS, para devolução dos autos nº 

3644-16.1998.811.0041, Protocolo 79804, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855280 Nr: 57748-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO DE SOUZA SILVA, ERICELIA MARIA DA SILVA 

RUIZ, ERNANE DE OLIVEIRA MONTEIRO, GENOVEVA BECHER 

FELLDHAUS, ESPOLIO DE FREDOLINO BERNARDO FELDHAUS, ESPOLIO 

DE FREDOLINO BERNARDO FELDHAUS, SONIA MARIA SOUZA DOS 

SANTOS, JOSÉ PIRES MIRANDA DE ASSIS, JOANI MARIA DE ASSIS 

ASCKAR, JOSÉ ALBERTO BASTASINE MORENO, LUIS CASARIN, NEIVO 

BECHI, NELSON CHISI, OSVALDO MARQUES, GILBERTO MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137161 Nr: 26155-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO EDMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 26155-75.2016.811.0041

Código 1137161

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ronildo Edmar da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

 Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930017 Nr: 49308-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDO BISNETO DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168884 Nr: 39636-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE ANDRE DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834

 Processo nº 39636-08.2016.811.0041

Código 1168884

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Dione Andre da Silva 

Francisco em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

 Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788504 Nr: 42479-82.2012.811.0041

 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: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROGÉRIO ROMALDINI DE 

FARIA - OAB:115.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 42479-82.2012.811.0041 – 788504

SENTENÇA

Trata-se de ação monitória proposta por Casas Bahia Comercial Ltda. em 

desfavor de Otacilio de Figueiredo, ambos qualificados.

A tentativa de citação do réu foi frustrada, tendo o oficial de justiça 

certificado a informação recebida de que o mesmo havia falecido (p. 56).

Deferido o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil 

das Pessoas Naturais de Cuiabá e Várzea Grande, a notícia foi 

confirmada, conforme se infere da cópia da Certidão de Óbito acostada à 

p. 95.

Intimada, a autora requereu a extinção do feito.

 É o necessário. Decido.

A autora informou a desistência da ação, haja vista o comprovado 

falecimento do réu.

Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito.

 Caso haja custas remanescentes, estas deverão ser arcadas pela autora 

(artigo 90, CPC).

Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085732 Nr: 4147-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PEREIRA LEQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 4147-07.2016.811.0041

Código 1085732

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Jessica Pereira Leque 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

 Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29679 Nr: 11954-88.2001.811.0041

 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: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhora parcialmente frutífera.

Oficie-se para vinculação.

Intime-se a executada da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Penhora frutífera.

Oficie-se para vinculação.

Promovi o desbloqueio do excedente.

Intime-se a executada da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863266 Nr: 4233-46.2014.811.0041

 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: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 4233-46.2014.811.0041 – 863266

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança proposta por GEAP – Autogestão em 

Saúde em desfavor de Edson Luiz dos Santos, ambos qualificados.

As tentativas de citação do réu por carta com Aviso de Recebimento 

foram frustradas.

 Deferido o pedido de expedição de carta precatória, a ré retirou o 

documento, porém, intimada para comprovar sua distribuição, requereu a 

extinção do feito em razão do falecimento do réu.

 É o necessário. Decido.

A autora informou a desistência da ação, haja vista a notícia de 

falecimento do réu.

O advogado subscritor do pedido possui poderes para desistir (p. 
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209/210).

Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito.

 Caso haja custas remanescentes, estas deverão ser arcadas pela autora 

(artigo 90, CPC).

Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341247 Nr: 11498-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: TEREZA RODRIGUES DE LARA, ADONIS MARCIO 

RODRIGUES DA CRUZ, DELZA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO JOSE DA SILVA, CIRIO JOSE DA SILVA 

JUNIOR, MARCELO AUGUSTO FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:11540-B

 Verifico que o imóvel objeto do litígio está em nome de pessoa falecida, e 

que nunca integrou a relação processual, o que impede a homologação do 

acordo.

 Assim, intimem-se os autores para requererem o que de direito, em 15 

dias, inclusive quanto à legitimidade.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088582 Nr: 5490-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5490-38.2016.2016.811.0041

Código 1088582

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Celia Rodrigues 

Guedes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

 Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734013 Nr: 30281-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON OLIVEIRA BARRETO, MAURÍCIO MELO DE 

MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:PR-46256, FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097, MARIO 

KRIEGER NETO - OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797755 Nr: 4135-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA BENITES NEVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886212 Nr: 20691-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERNESTO VARNIER, ELENA ROSA 

PELIZZA VARNIER, JOÃO CARLOS BARZSINA, ANISIO JORGE DA SILVA, 

MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, CHUITI IZUHARA, GEORACI SANTANA DE 

BRUM, CARLINHOS MESADRI, ESPOLIO DE PEDRO PAULINO SIMMI, 

ANTONIETA CARLOTTO SIMMI, ESPOLIO DE JOSE LIBINDO DE OLIVEIRA 

BRUM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 369226 Nr: 6603-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Processo nº. 6603-71.2009.811.0041 - Código 369226

DESPACHO

Ante a inércia da parte autora, intime-se o Banco do Brasil para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920601 Nr: 43811-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR ALVES DA SILVA, ARLINDO MICHALSKI, JOSE 

CLAUDIO DA CUNHA, GENÉSIO FIDELIS DE LIMA, JORGE MROZINSKI, 

JUERCI RODRIGUES TELES, TANIA MARIA NUNES RIBEIRO, LAIR MARIA 

JOSÉ CALDEIRA, LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES, ESPOLIO DE 

NELSON DA COSTA MARQUES, LUZIA SATUKO YAHARA OSAKO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 451268 Nr: 23614-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DE ALENCAR, ANIRALDO BORGES 

DE CAMPOS, APARECIDA GOMES HASSI, CRISTIANO AUGUSTO SOUZA 

RIBEIRO, EDUARDO BLOCK, FERNANDO NOGUEIRA TOTARELLI, CLEIDE 

ALVES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA JACOMEL, MARIA TEREZINHA 

ANDREOTTO COALHO, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA, ADRIANO 

FERREIRA, TATIANE FERREIRA, WALTER ELY GUARIENTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803469 Nr: 9926-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JAIME MAMEDES, GILMAR FIORINI, JOSE 

LOURENÇO DE BARROS, JOSE ROBERTO GAIOTTE, JESUALDO 

BANDEIRA DUARTE, JOSÉ AUGUSTO AIELO, MARIA DE LOURDES 

RIBEIRO DE MIRANDA, ESPÓLIO DE LAURINDO CASTELUCCI, REGINA 

CÉLIA CASTELUCCI RICCETTO, MARCIO OLIVEIRA CASTELUCCI, MARIA 

RITA CASTELUCCI, PAULO ROBERTO OLIVEIRA CASTELUCCI, PAULO 

HENRIQUE TAKEUTI CASTELUCCI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:PR-46256, FABIANE TAGLIARI - OAB:64.033, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14.776-A/MS, FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 

50.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896383 Nr: 27289-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBINO ZAGONEL, JOSE GUERINO COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089340 Nr: 5874-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINE FREIRE PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhora parcialmente frutífera.

Oficie-se para vinculação.

Intime-se a executada da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29679 Nr: 11954-88.2001.811.0041

 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: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A executada, intimada, não cumpriu a sentença razão pela qual defiro a 

penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393552 Nr: 29048-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEPES CLODOMIRO LOPES, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao Bacenjud para 

a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de 

acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 

04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Pelas razões e termos expostos à p. 293 e considerando que a obrigação 

não foi satisfeita, defiro o pedido de penhora de p. 297.

Aguarde-se o processamento da ordem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763184 Nr: 15750-19.2012.811.0041

 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: JOSEWILTON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELI KUHN - OAB:3913/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Josewilton Sampaio 

contra Saeage Empresa de Segurança e Vigilância Ltda, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.122/125).

 O advogado Rodrigo Pouso Miranda foi intimado para se manifestar sobre 

o acordo, eis que após a sentença de mérito foi destituído dos autos pelo 

autor. Na oportunidade, apresentou manifestação não se opondo ao 

acordo entabulado, contanto que fosse liberado em seu favor a quantia 

referente aos honorários sucumbenciais (p.126 e p.128/132).

É o relatório. Decido.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na sentença de p.95/97 e 

não foram objeto dos recursos interpostos, estando acobertado pelo 

manto da coisa julgada.

Registro que, embora as partes tenham acordado referente aos 

honorários de sucumbência, estes pertencem ao advogado Rodrigo Pouso 

Miranda e não ao atual patrono da parte, eis que o mesmo foi arbitrado 

ainda na fase inicial, sendo que o advogado anterior foi desconstituído na 

fase de cumprimento de sentença. Portanto, o novo patrono do autor não 

tem legitimidade para pleitear os honorários advocatícios fixados em fase 

de conhecimento em favor de outro, razão pela qual, deve o autor ser 

intimado para que efetue a devolução do valor referente aos honorários 

de sucumbência em favor do advogado Rodrigo Pouso Miranda, como 

requerido à p.128/132.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, ressalvado os honorários de sucumbência do 

advogado que patrocinou o autor na fase de conhecimento, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC

Custas e despesas processuais na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393552 Nr: 29048-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEPES CLODOMIRO LOPES, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tentativa de penhora infrutífera.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1111910 Nr: 15470-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 15470-09.2016.811.0041

 Código 1111910

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p. 153/159), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758895 Nr: 11162-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA MAR CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616

 Processo nº. 11162-66.2012.811.0041 - Código 758895

SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Lucival Cândido 

Amaral em desfavor de Viamar Construção Ltda., ambos qualificados e 

representados.

 Em virtude dos embargos à execução n. 40410-09.2014.811.0041, este 

feito foi suspenso.

Contudo, infere-se dos autos em apenso que após o encerramento da 

instrução e apresentação de alegações finais, as partes informaram a 

composição de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação (p. 

103/104 – código 915307).

O acordo extrajudicial apresentado abrange o objeto desta execução, 

conforme expressado pelas partes.

Posto isto, julgo extinto o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, CPC.

 Honorários advocatícios na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, logo, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915307 Nr: 40410-09.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAMAR CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 Processo nº. 40410-09.2014.811.0041 - Código 915307

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução oposta por Viamar Construções Ltda. 

em desfavor de Lucival Cândido Amaral, ambos qualificados e 

representados.

 Após o encerramento da instrução do feito e apresentação de alegações 

finais, as partes informaram a composição de acordo extrajudicial, 

requerendo sua homologação (p. 103/104).

Às p. 106/110 a Viamar Construções juntou aos autos os comprovantes 

de quitação do acordo formalizado, requerendo a extinção e consequente 

arquivamento.

É o relatório. Decido.

As partes compuseram acordo extrajudicial, apresentando-o para 

homologação e consequente extinção do feito.

Tratando-se de direito disponível, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil, homologo o acordo de p. 103/104 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão.

Deixo de suspender o feito, haja vista que o acordo foi integralmente 

cumprido.

Custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, CPC. Honorários 

advocatícios na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, logo, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089340 Nr: 5874-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINE FREIRE PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895862 Nr: 26985-12.2014.811.0041

 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: JEFERSON RODRIGO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Processo n. 26985-12.2014.811.0041 - Código 895862

SENTENÇA

Jeferson Rodrigo de Arruda ajuizou ação de indenização c/c perdas e 

danos e pedido de tutela antecipada em desfavor de Dibens Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil, ambos qualificados e representados nos autos.
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Relata a inicial que no início do mês de março de 2013, a Sra. Benedita 

Xavier do Nascimento, avó do autor, se dirigiu até a Concessionária Grand 

Star (Gramarca – Distribuidora de Veículos) e, na intenção de adquirir o 

veículo Chevrolet Ágile, cor prata, pelo valor de R$ 42.840,00, formulou 

proposta de compra do bem.

Na oportunidade, ficou ajustado que o pagamento deveria ocorrer da 

seguinte forma: 1) entrega do veículo marca Chevrolet Celta ano 2008, 

modelo 2009, cor prata, placa KAL-1661, em nome do autor; 2) pagamento 

da quantia de R$ 5.520,00 em espécie; e 3) 36 parcelas mensais de R$ 

787,44, junto ao Banco GMAC S/A.

O autor sustenta ter autorizado a entrega de seu veículo Celta como parte 

do pagamento do veículo que estava sendo adquirido por sua avó porque 

o mesmo já se encontrava devidamente quitado.

 Contudo, no dia 09 de março de 2013, ao se dirigirem até a Gramarca – 

Distribuidora de Veículos para procederem à entrega do Celta e retirarem o 

Ágila que estava sendo adquirido, foram surpreendidos pela notícia de que 

o negócio não poderia ser finalizado em virtude da não quitação do veículo 

dado como pagamento parcial da obrigação.

Receberam a informação de que a ré havia noticiado a existência de 

débito pendente sobre o automóvel, que teria sido financiado em 60 

parcelas, o que não é verdade, já que foram apenas 36 parcelas, todas 

devidamente quitadas.

Alega que apesar de ter apresentado o comprovante de quitação de todas 

as parcelas (carnê), bem como argumentado acerca da inexistência de 

restrições perante o DETRAN, não houve acordo e o negócio não se 

consolidou.

Sustenta ter sido submetido a intenso constrangimento perante sua avó e 

na Concessionária e sem qualquer justificativa, uma vez que inexiste 

débito pendente com a ré.

Requer a concessão de tutela antecipada para determinar à ré a 

expedição de documento de quitação do contrato de arrendamento 

mercantil. Ao final, pretende a condenação da ré ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados, no valor pedagógico de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Colacionou os documentos de p. 21/72.

Declínio de competência da Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário (p. 73).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelas razões de p. 74.

Citada, a ré informou a substituição da empresa pelo Banco Fiat S/A e 

requereu a correção do polo passivo.

O pedido foi deferido e a citação determinada à p. 88.

O pedido formulado pelo autor às p. 89/90, de exclusão do nome de sua 

vó do polo passivo, o qual foi equivocadamente cadastrado, foi deferido.

A ré Dibens ofertou contestação em que afirmou que o contrato celebrado 

com o autor encontra-se quitado e com baixa do registro do arrendamento 

mercantil realizado em 27/11/2014. Defende a culpa exclusiva do autor 

pelos fatos ocorridos, uma vez que competia ao mesmo providenciar a 

alteração do registro do veículo para o seu nome quando da quitação do 

contrato. Aduz a inexistência de dano moral e pede a improcedência dos 

pedidos.

Impugnação à contestação (p. 110/117).

Intimados a manifestarem interesse na produção de provas, a ré pediu o 

julgamento antecipado (p. 121).

Certificada a não apresentação de contestação pelo réu Banco Fiat S/A 

(p. 124), os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que a Dibens Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil, citada, informou a substituição da empresa e pediu a retificação 

do polo passivo para Banco Fiat S/A.

Deferido o pedido e, citado, o Banco Fiat S/A apresentou contestação em 

nome da Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, o que causou certa 

confusão e ensejou a determinação de p. 123.

A par destas considerações, desconsidero a certidão de p. 124, uma vez 

que existe apenas uma parte ré: Banco Fiat S/A, sucessor da empresa 

Dibens.

Não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de consumo.

 Segundo restou demonstrado nos autos, o autor firmou contrato de 

arrendamento mercantil com a Dibens Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil, para aquisição do veículo marca Chevrolet Celta ano 2008, 

modelo 2009, cor prata, placa KAL-1661 (p. 24/32). O cumprimento da 

avença ocorreu após o pagamento das 36 parcelas do financiamento, 

sendo a última com vencimento para 02/01/2012 (p. 35/70).

Com o automóvel quitado, o autor autorizou a entrega do mesmo como 

parte do pagamento da aquisição de outro veículo por sua avó, cujo 

financiamento estava sendo celebrado com a Gramarca Distribuidora de 

Veículos. Entretanto, não foi possível a conclusão do negócio porque a ré 

informou à Gramarca que o veículo pendia de pagamento e não se 

encontrava devidamente quitado.

Citada, a ré reconheceu o integral pagamento do bem pelo autor. Quanto à 

alegação de que a culpa pelo transtorno ocorrido ter sido ocasionado 

exclusivamente pelo autor, é certo que o problema ocorreu em virtude da 

equivocada informação de débitos pendentes sobre o veículo e não por 

causa da titularidade do registro perante o DETRAN.

Resta, portanto, evidente a falha na prestação dos serviços por parte da 

ré, que disponibilizou informações equivocadas à terceiro à respeito do 

negócio realizado com o autor.

Tais transtornos superam o mero aborrecimento e ensejam o dever de 

reparação civil, uma vez que o autor foi submetido a constrangimento, 

tanto perante sua avó quanto a concessionária Gramarca.

Aliás, importante mencionar que a responsabilidade da ré é objetiva e 

independe de culpa (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor).

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a 

outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

Nesse sentido, trago à baila as ementas dos recursos de apelação 

julgados pelas Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA PELO 

PROFISSIONAL DO PLANO DE SÁUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dos argumentos deduzidos pela empresa agravante não 

comprovou, ao menos neste instante, que o evento danoso não ocorreu 

por sua culpa. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, aquele 

que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos 

fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua 

culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade que produzir, distribuir 

e comercializar ou executar determinados serviços.” (AI 19951/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016. 

Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO ADIMPLIDO E NÃO REALIZADO – INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO QUE NÃO COMPROVA QUALQUER MOTIVO PARA A NÃO 

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO – ART. 373 DO CPC – DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES ACRESCIDO DE DANO MORAL – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabe a Autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, e 

restando comprovado, a Requerida deve comprovar fatos impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, nos termos do Art. 373 do CPC. Os 

valores adimplidos pelo tratamento não realizado devem ser devolvidos 

acrescido de correção monetária e juros. O dano moral é caracterizado 

pela lesão a um dos direitos da personalidade, devendo seu quantum ser 

arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.” (Ap 161416/2016, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017. Negritei)

Restando patente a obrigação da réu em reparar os danos moralmente 

causados ao autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite 
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do mero aborrecimento, deve o quantum indenizatório atentar aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os 

critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do 

desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o 

enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo 

o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado por JEFERSON RODRIGO DE 

ARRUDA para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946525 Nr: 58331-78.2014.811.0041

 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: MARIA CANDIDA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, REGINA HELENA ARANTES DE BARROS CHÉR 

- OAB:173.494, RODRIGO NUNES - OAB:144.766

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pela ré no valor de R$ 82,56, contrato n. 70211865227535, 

vencido em 08/09/2013 e R$ 159,23, contrato n. 70211865411040, 

vencido em 24/06/2013. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de novembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949569 Nr: 60052-65.2014.811.0041

 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: JULIA MARIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLIENE AUXILIADORA CORREA 

DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 19.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação revisional de cláusula contratual 

c/c tutela antecipada ou específica c/c dano moral proposta por Julia Maria 

de Macedo em desfavor de CAB – Concessionaria de Serviços Públicos 

de Água e Esgoto.Custas pela autora, bem como honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, 

§ 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048654 Nr: 45789-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: JOSE DIVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ADOLPHO, EDNA SOBRINHO 

ADOLPHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls. 86 e 87, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311397 Nr: 22686-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

GABRIEL GAETA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODENA INTERMEDIAÇAO E AGENCIAMENTO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO E PRODUTOS EM GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA FABBRI FREITAS - 

OAB:389.009/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334885 Nr: 5403-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376628 Nr: 12686-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN ROBERT GONÇALVES ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CASSANI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, VANDER JOSE PASETTI - OAB:11734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997983 Nr: 22600-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL, GENIELTON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 47 de 766



RODOLFO DE A ARAUJO FERREIRA, ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAÚJO 

ALCE, ADAA, WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o cálculo 

apresentado pela Contadoria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038160-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOMAPAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER NEGOCIOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

LIGIA DAHROUGE ZAIM (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038160-44.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de resolução de contrato de locação c/c entrega das 

chaves c/c pedido de antecipação de tutela proposta por Tecnomapas 

Ltda. em face de Lígia Dahrouge Zaim e Premier Negócios Imobiliários 

Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel 

comercial, localizado na Rua Candido Mariano, n. 808, esquina com a Rua 

Marechal Deodoro, nesta Cidade, cujo pacto foi celebrado com prazo 

determinado, início em 01/03/2017 e término em 28/02/2019. Afirma que no 

ato da contratação foram entregues 24 cheques pré-datados. Sustenta 

pactuaram condição resolutiva, a qual prevê que a continuidade do 

contrato estaria condicionada a vigência de contrato especifico de 

prestação de serviços celebrado entre a locatária e a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá, cujo objeto seria a “atualização do cadastro fiscal do município 

de Cuiabá com a manutenção do cadastro imobiliário, base cartográfica e 

sistema SigCuiabá”. Relata que a Prefeitura entendeu que o contrato 

celebrado não mais lhe atendia as necessidade, tendo o ultimo aditivo de 

renovação vigorado pelo período de 24/02/2017 a 28/08/2017. Salienta 

que como não houve mais renovação, o contrato de locação firmado já 

estaria resolvido. Entretanto, afirma que participou de nova licitação 

realizada pela Prefeitura, com novo objeto, da qual sagrou-se vencedora 

do certame, sendo celebrado outro contrato com a Prefeitura, com objeto 

mais amplo. Afirma que para esse novo contrato a Prefeitura entendeu 

que a estrutura física daquele imóvel, objeto do contrato de locação, não 

atendia a necessidade do novo pacto, demandando por imóvel maior. 

Alega que em razão da exigência, notificou a ré em janeiro/2018, acerca 

do aviso prévio de 60 dias, contido na cláusula 25ª, em que informa que os 

alugueis referente ao do aviso prévio – fevereiro e março/2018 – foram 

devidamente quitados. Informa que não houve nenhuma oposição pelos 

réus quanto à notificação, tanto que a Locadora já exerce atos de posse 

do imóvel desde o mês de julho/2018. Narra que próximo ao vencimento do 

aviso prévio foi acordado entre as partes, via e-mail, verbal e telefone 

celular, em prorrogar o contrato por mais trinta dias, até 30/04/2018 e, 

posteriormente, ocorreram outros ajustes, restando acordado que o imóvel 

seria entregue em 30/06/2018. Assevera que posterior a data da entrega, 

os réus passaram a apresentar empecilhos no intuito de continuar a 

receber alugueis. Afirma que os réus protestaram seu nome e o inscreveu 

no SPC Brasil, fato que lhe traz transtornos, além de impedir suas 

atividades comerciais. Sustenta que os réus têm se esquivado em receber 

as chaves do imóvel, exigindo a realização de nova notificação e reforma 

no imóvel. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

autorizada a entrega das chaves do imóvel locado neste Juízo, sejam 

canceladas as cobranças, retirados dos órgãos de proteção ao crédito o 

seu nome, bem como que os réus se abstenham de negativar os demais 

cheques inscritos na clausula 4ª, “b”, sob pena de multa diária. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do 

CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de 

acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) No caso dos autos, a relação jurídica entre as partes está 

demonstrada por meio do contrato de locação anexado nos autos, assim 

como o desinteresse da autora no prosseguimento do contrato, vide a 

notificação extrajudicial (Ids 16282299). Na cláusula 25 do contrato, as 

partes convencionaram que, em havendo o encerramento das atividades 

da Locatária junto a entidade pública – Secretaria Municipal de Fazenda de 

Cuiabá, poderia a inquilina, por sua conveniência, rescindir o contrato sem 

qualquer ônus, desde que realizasse ato notificatório com antecedência 

de 60 dias (Id 16282062). Deste modo, resta demonstrada a probabilidade 

do direito da autora. O perigo da demora é evidente, eis que a 

permanência do contrato vigente ensejará à autora a obrigação de 

pagamento de aluguel e demais despesas, além das negativação e 

protesto de seu nome, o que lhe traz prejuízos de ordem financeira, além 

de obstáculo aos seus negócios comerciais, inclusive, licitações. Desse 

modo, não há óbice no recebimento das chaves em cartório. Registra-se, 

ainda, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Diante 

destas explanações, plausível a concessão da tutela provisória de 

urgência, consistente na autorização da consignação judicial das chaves 

do imóvel situado na Rua Candido Mariano, n. 808, esquina com a Rua 

Marechal Deodoro, nesta Cidade. Nesse sentido: “49757901 - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. 

CLÁUSULA QUE PREVE RESCISÃO ANTECIPADA POR QUALQUER DAS 

PARTES. DENÚNCIA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 

- A empresa locatória, de acordo com o previsto na cláusula décima do 

contrato de locação de imóvel comercial, notificou extrajudicialmente o 

locador acerca da rescisão antecipada do contrato, consignando 

expressamente na referida notificação a inexistência da vontade da 

renovação contratual, de modo que procederia a entrega e devolução do 

imóvel, nos termos do contrato firmado, com a entrega das chaves do 

imóvel livre de bens e coisas para vistoria. 2 - Vislumbra-se a existência 

da ciência inequívoca do locador a respeito da ausência de interesse da 

locatária na renovação do contrato firmado, evidenciado pelas 

notificações extrajudiciais acostadas aos autos. 3 - Por outro lado, 
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também restou demonstrada, por meio da contranotificação feita pelo 

locador à locatária, a recusa no recebimento das chaves, o que motivou o 

ajuizamento da ação de consignação de chaves. 4 - Com relação a 

recusa, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais débitos 

ou qualquer outra obrigação decorrente do contrato não constituem motivo 

justo para a recusa ao recebimento das chaves, porquanto nesses casos 

disporá o locador das ações próprias para se ressarcir do inadimplemento 

das obrigações do locatário. 5 - Assim, o fato da locatária não ter 

adimplido as obrigações assumidas pela cláusula sétima do contrato, quais 

sejam, completar o aterro de todo o terreno e efetuar a averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis das benfeitorias realizadas no decorrer do 

contrato, não pode obstar a entrega das chaves, porém não desonera a 

locatária de cumprir com as obrigações ou a indenizar o locador pelas 

perdas e danos sofridos com o inadimplemento, situações a serem 

discutidas em ação própria, que na espécie já fora ajuizada. 6 - Ademais, 

há perigo de dano à locatória, tendo em vista que, enquanto as chaves 

não forem entregues, considera-se que o imóvel está em sua posse e, 

portanto, o agravado deverá arcar com os encargos da locação do imóvel 

que não deseja mais utilizar, como ponderado na decisão agravada. 7 - 

Recurso não provido.” (TJES; AI 0008682-68.2018.8.08.0048; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/09/2018; DJES 

13/09/2018) (destaquei). Outrossim, necessária a suspensão da cobrança 

dos cheques emitidos a partir da 17º cártula , em razão da notificação 

encaminhada aos réus. Ainda, determinar a baixa do protesto realizado e 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao contrato objeto 

desta lide. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para AUTORIZAR que a autora efetue a consignação em 

Juízo das chaves, no prazo de 24 horas. A consignação das chaves 

deverá ser certificada nos autos e depositada em pasta própria. 

DETERMINO que os réus excluam, no prazo razoável de três dias, o nome 

da autora dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) referente ao 

contrato aqui discutido, bem como proceda a baixa do protesto referente 

ao cheque vencido em julho/2018, sob pena de aplicação de multa diária 

de R$ 500,00. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

18/02/2019 às 12:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se os réus para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de novembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155195 Nr: 33998-91.2016.811.0041

 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: DURVANIL FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163570 Nr: 37386-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES PEREIRA & CARMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, Mariana Brant Mesquita - OAB:20542

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para que proceda ao recolhimento 

do preparo da carta precatória distribuída na Comarca de Fortaleza, junto 

a 5ª Vara Cível sob o nº 0042601-49.2018.8.06.0001 no prazo de 10 (dez) 

dias, bem como, o depósito da diligência do oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770812 Nr: 23846-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada, através 

de seu patrono, para efetuar o pagamento do valor de R$ 54.559,67, no 

prazo de 15 (quinze)dias, na forma estabelecida no artigo 513, § 2º e 

seguintes do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118373 Nr: 18058-86.2016.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM MATOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Torno sem efeito a certidão de fls. 87, visto que o feito se encontra com 

audiência designada, porém o requerido não foi encontrado e o autor não 

se manifestou indicando novo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324182 Nr: 24866-25.2007.811.0041

 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: MILSON DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96807 Nr: 12373-89.2002.811.0041

 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: RODRIGO DE MARCHI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:108.273

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219311 Nr: 27899-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAIR DE ARAÚJO, GISELA 

GUTH DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT-6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945767 Nr: 57890-97.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165069 Nr: 37954-18.2016.811.0041

 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: LUCIANO MARINHO DA COSTA, MARISTELA COSTA 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TÉRCIO DO CARMOS PIRES - OAB:18.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904662 Nr: 33317-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA, SERGIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado de Imissão na posse,, devendo a emissão da guias ser feita 

através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036965 Nr: 40062-54.2015.811.0041

 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: IVAN RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A, MIDEA DO BRASIL - 

AR CONDICIONADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ

 Retifico a certidão de fls. 160, para intimar a parte requerida a se 

manifestar acerca da proposta dos honorários periciais no valor de R$ 

6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais), no prazo de 15 (quinze) 

dias, e havendo concordânci, deposite o valor integral dos honorários 

periciais, conforme determinado as fls. 142, no mesmo prazo. Após o 

decurso do prazo o feito será remetido a Defensoria Pública para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854532 Nr: 57088-36.2013.811.0041

 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: TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA, ALAN ANTONIO 
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COMINATTO DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Antes de apreciar as petições de fls. 222/225 e de fls. 226/227, intime-se 

a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 220/221, 

bem como proceda a juntada das memórias de cálculos dos débitos 

exequendos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, venham os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 759231 Nr: 11523-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AUTO CAR LTDA ME ( B. A. C. -ME )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DIAS DA SILVA 

JORDÃO EMERENCIANO - OAB:128.341- PE

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Exequente para 

levantamento da importância depositada à fl. 796, fl. 801, fl. 808, fl. 814, fl. 

818-verso e fl. 822, totalizando o valor incontroverso de R$40.526,11 

(quarenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e onze centavos), conforme 

requerido em fls. 824/825, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Cumprida a determinação acima, voltem os autos conclusos para análise 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 772/783.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887258 Nr: 21435-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ERTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598, Leandro Manoel Franco Marquez - 

OAB:22947/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Exequente concordou com o valor depositado 

pelo executado banco do Brasil S/A (fls. 528/530), defiro a expedição de 

alvará judicial para liberação da importância depositada nos autos (fl. 

530-verso), conforme pleiteado em fl. 535, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

 No mais, intimem-se ambos os Executados, na pessoa de seus 

representantes legais, para que comprovem nos autos q exclusão 

definitiva dos débitos em nome da Exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865699 Nr: 6144-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 293/298, retifique-se à 

autuação, bem como a capa dos autos.

Intime a parte executada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer no sentido de proceder a 

exclusão das informações constantes em nome do exequente Geremias 

Ferreira Mendes relativas ao seu estado de saúde – portador do vírus HIV, 

conforme acórdão de fls. 230/242.

Nos termos do artigo 536 c/c artigo 537, ambos do Código de Processo 

Civil, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento.

De igual modo, intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 

para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento 

da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033411 Nr: 38321-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Yulika Antunes Yanagui - 

OAB:15647/O, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, MARCOS 

MOREIRA MACIEL - OAB:15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 Vistos etc.

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad promoveu o 

presente Cumprimento de Sentença em desfavor de Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Rondonópolis - MT, ambos já qualificados nos 

autos.

Todavia, vêm as partes em fls. 195/199 informando que celebraram 

acordo, pugnando pela sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento do acordo firmado.

Em fl. 200 a Exequente informou o cumprimento integral do acordo e 

pugnou pela extinção do feito.

 Relatado o necessário.

 Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes versa sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘’b’’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do novo 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme firmado na avença, por outro lado, 

eventuais custas processuais remanescentes ficarão sob a 

responsabilidade da Exequente, conforme Cláusula 7ª da avença firmada.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707993 Nr: 1356-41.2011.811.0041

 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: DJANIRA RODRIGUES MOREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDLIRIO TADEU STFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 231/233, retifique-se à 

autuação e a capa dos autos.

Intime a parte Executada pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir a obrigação de fazer estabelecida no acordo firmado entre as 

partes (fls. 215/222).

Nos termos do artigo 536 c/c artigo 537, ambos do Código de Processo 

Civil, fixo multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de 

descumprimento.

Não sendo cumprida a obrigação no prazo acima estabelecido, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação que a parte executada deixou de cumprir.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172006 Nr: 40998-45.2016.811.0041

 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: JOADIL BENEDITO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para efetuar o 

pagamento integral dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (Dois 

mil reais) no prazo de 15 (cinco) dias, conforme determinação de fls. 

132/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118740 Nr: 33007-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, Sérgio Luiz Potrich - OAB:31.038/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A

 Certifico que o executado foi intimado na pessoa de seu advogado por 

DJE, para que efetue o pagamento da obrigação, sob pena de penhora, 

decorrendo prazo sem manifestação, razão que em cumprimento aos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer às 

providências que reputar necessárias, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824982 Nr: 31012-72.2013.811.0041

 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: CRISTIANA DE MATOS COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18060

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022845-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FLAVIO AMORIM DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16593234.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011346-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16621689.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013917-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16513520.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007703-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BIRNFELD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16616368.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022625-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16611759.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016699-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16590273.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040804-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO NERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA LORY MORAES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 116614382.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041039-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041052-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031543-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16600846.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016909-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO REGINALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018260-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE KAIRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027356-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017417-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETINY TAIS RODRIGUES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027068-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDY LAMAR MIRANDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041178-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041212-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 09:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041215-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041078-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DO NASCIMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041016-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VIANA DE OLIVEIRA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: PROORD 1041016-78.2018.8.11.0041 Prezado(a) 

Senhor(a) representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do 

CPC, O presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por 

finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o 

conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a 

ação. ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040988-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONZAGA FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036089-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASTRUM - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do ofício juntado no ID: 16797106.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033159-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

LOCACAO DE MAO DE OBRA MT - LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012819-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. CANDIDO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027639-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA REGINA BELEM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025711-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada da guia pública de diligência do sr. oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA OAB - MT18753/O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Francisca Branco Barreto (RÉU)

Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho (RÉU)

Outros Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCILEIA DE SOUSA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (CONFINANTES)

JOÃO ESTEVALDO MORAES (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017746-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018052-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RABELO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017908-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELICIANO DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016508-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILA MIRIANN LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016849-94.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016854-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011082-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171142 Nr: 20247-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERICH DEISS, VERA LUCIA OBERFEICHTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYNA APRECIDA AGUNA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814024 Nr: 20497-75.2013.811.0041

 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: COMPANHIA BANCORBRÁS DE ADMINISTRAÇÃO E 

NEGÓCIO -CBAN, BANCORBRÁS HOTEIS LAZER E TURISMO LTDA 

-CBTUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR ALBINO PRUDÊNCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA DE LIMA DA COSTA - 

OAB:25812/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 Transitado em julgado, intime-se a parte Autora para promover o 

cumprimento da sentença, observando os parâmetros estabelecidos na 

sentença e os requisitos insculpidos no artigo 523 do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715170 Nr: 9237-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, DANIELE 

FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 Procedo a intimação do advogado FABIO MOREIRA PEREIRA, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 300027 Nr: 13330-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO NUNES DE 

MATTOS - OAB:4944/MT, GILMAR ANTÔNIO DAMIN - OAB:8.111/MT, 

THIAGO HENRIQUE DE GOUVEA ROCHA - OAB:16985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CARSTRO - OAB:808-PE, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LUIZ 

SOBREIRA SOARES - OAB:9.078/DF

 Código do Processo nº 300027

Vistos,

O Patrono da parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da 

parte requerida para pagamento da condenação em honorários, fixados 

na sentença de folhas 446/452.

Não havendo comprovação nos autos do pagamento dos honorários 

sucumbenciais, defiro o pedido de execução formulado às folhas 603.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do da condenação incluindos os 

honorários sucumbenciais ora executados, bem como, a multa e os 
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honorários fixados na fase de execução, ressaltando que eventual pedido 

de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter 

todas as informações necessárias para realização do ato, tais como: 

nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor 

atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103299 Nr: 11825-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM MORAES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código - 1103299

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 157 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 147/153, para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl 153 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 157.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775269 Nr: 28515-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRI SCHMIDT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo Código nº 775269

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente às folhas 188/194.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Diante do exposto, não havendo nos autos outros bens indicados a 

penhora, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

qualquer outra providência com objetivo de promover o regular andamento 

da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710471 Nr: 3431-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TONHETTI DE PAULA 

LIMA - OAB:196572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - 

OAB:8926/MT

 Código do Processo nº 710471

Vistos,

Formalizada a consulta de endereço junto ao Sistema Infojud, encontramos 

o mesmo endereço constante no pedido inicial, conforme verifica-se no 

espelho da consulta anexada anexada nos autos.

Todavia, tratando-se a requerida de pessoa jurídica, para fins de 

esgotamento das diligência para fins de localização da requerida, 

determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando 

informações quanto a empresa requerida e seus sócios, contrato social e 

suas alterações, no prazo de cinco dias, sob pena de desobediência.

 Recebida as informações requisitadas, intime-se a parte requerente para 

no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159628 Nr: 35789-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código -1159628

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 195 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 182/187 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl.186 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 195.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820411 Nr: 26653-79.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PACIANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:43.103-A/GO, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:OAB/DF 

47.831, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:OAB/MS 19.524-A, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452

 Processo Código n.820411

VISTOS,

Certificado o trânsito em julgado às fls. 682, cumpra-se as deliberações 

contidas na sentença de modo a excluir a parte Requerida GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA do polo passivo da lide, nos 

termos do pedido de fl.686.

Tendo em vista que a parte Autora já está promovendo a execução da 

sentença em autos apartados (código n.1133455), arquive-se o presente 

feito, observando-se as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9871 Nr: 10407-62.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIACÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL 

SANTORINI - AMORES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelis Ventura do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, TARGUS RIGON WESKA - OAB:7530

 Processo Código nº 9871

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde a parte executada intimada 

deixou de comprovar nos autos o pagamento da condenação, vindo a 

parte exequente, requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro a penhora requerida as folhas 302, formalize-se busca junto ao 

Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente 

nas contas bancárias da parte executada, até o limite do débito 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 Sendo o resultado da penhora Bacenjud, negativa ou insuficiente, 

proceda-se a busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em 

nome da parte executada.

 As buscas eletrônicas realizadas no CPF da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte executada, e 

no Detran, a busca realizada no Renajud também obteve resultado 

negativo, visto que os veículos encontrados cadastrados em nome da 

parte executada, são antigos e muito provável que não estejam em 

circulação, segue o relatório anexado nos autos.

 Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, para 

normal prosseguimento desta execução, determino a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 185450 Nr: 33709-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLI COUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, 

EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA, EVANDRO LUÍS DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE NERI DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS PEREIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:108524/SP, PAULO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA - 

OAB:228729/SP

 Processo Código nº 185450

Vistos,

A parte exequente vem aos autos requerer a realização de penhora 

eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento no feito, defiro o pedido de 

folhas 235/237, formalize-se a busca junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, para penhora de valores existente nas contas bancárias da 

parte executada, até o limite do débito exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, não tendo encontrado valor disponível para penhora nas contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

No caso, não há outros bens indicados a penhora ou qualquer outra 

providencia requerida pelo exequente com objetivo de promover o regular 

andamento da ação.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do 

CPC, determino a penhora de bens que guarnecem a residência da parte 

executada, tantos quantos bastem para garantia do valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 

do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e remoção - §1º, inciso II do 

artigo 840, do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 60257 Nr: 2850-53.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FRANÇA RAMOS

 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: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 Código do Processo nº 60257

Vistos,

 Trata-se de Ação Monitória convertida em Titulo Judicial, onde a parte 

executada não foi localizada no endereço indicado nos autos.

Dessa forma, para maior celeridade processual, determino que se proceda 

a busca de endereço da parte executada junto ao Sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexada 

nos autos.

Anotem-se nos autos o novo endereço da parte executada, a seguir, 

cumpra-se na integra o despacho de folhas 168, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135542 Nr: 25316-50.2016.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A ATUAL DENOMINAÇÃO DE BRASIL 

TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ 

- OAB:13.239- A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

OI S/A, pagar ao Requerente, REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, 

o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de 

relação contratual (artigos 240 do CPC e 405 CC) e correção monetária 

(INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).CONDENO, por fim, a 

parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a liquidação da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, ficando desde já consignado ao credor que não 

é atribuição deste juízo a ordem para o juízo universal promover a 

habilitação de seu crédito, devendo ser processada na forma do artigo 7º, 

§1º, c/c artigo 10, §5º e parágrafo único do artigo 13 da LRE..Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 218268 Nr: 26983-57.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLY MODESTO AZAMBUJA, SUELY 

ROSE DAVID MODESTO, DROGARIA DO PORTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e em 

consonância ao provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 

10228).Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133455 Nr: 24365-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PACIANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCOPORAÇOES E CONSTRUÇOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pela parte EXECUTADA GOLDYELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).Nos termos do artigo 

59 da Lei n. 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas 

pelo Juízo Recuperacional no processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100 

(TJSP), JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte 

Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da 

recuperação judicial.Transitada em julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE 

HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o 

valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os 

parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme 

estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de 

honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 29 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945200 Nr: 57501-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY ABREU LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 945200

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente às folhas 98/101.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Diante do exposto, não havendo nos autos outros bens indicados a 

penhora, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

qualquer outra providência com objetivo de promover o regular andamento 

da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735512 Nr: 31867-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Código -735512

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 312 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 302/305 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl.305 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 312.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99145 Nr: 13739-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, OLETE 

BENEDITO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6217-B/MT, 

FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - OAB:5.022/MT, LICINIO CARPINELLI 

STEFANI - OAB:12806, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676

 Código – 99145

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 225/233 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Desta feita, DEFIRO o pedido de liberação e a baixa da penhora realizada 

às fls. 210/215, pelo sistema RENAJUD, ante o cumprimento integral do 

acordo.

Quanto ao valor penhorado nos autos nas contas das partes Executadas, 

Defiro o pedido de levantamento do valor mediante ALVARÁ em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta ainda a ser indicada nos autos.

Custas remanescentes ao encargo das partes Executadas, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153935 Nr: 33478-34.2016.811.0041

 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: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1153935

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerida não foi localizada no 

endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte autora requer a citação da requerida por edital, 

alegando que não obteve êxito em localizar seu endereço.

Tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para fins de 

esgotamento das diligencias objetivando sua localização, determino que se 

oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os 

últimos atos Constitutivos da Empresa executada, e de seus sócios, no 

prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, intime-se o requerente para se 

manifestar no prazo de cinco dias.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952073 Nr: 968-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 952073

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente às folhas 133/136.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Diante do exposto, não havendo nos autos outros bens indicados a 

penhora, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

qualquer outra providência com objetivo de promover o regular andamento 

da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116506 Nr: 17243-89.2016.811.0041

 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: ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 
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BANCO PANAMERICANO S/A, pagar à parte Requerente, ELIZEU ALVES 

DO NASCIMENTO, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (25/11/2014 – fl.17) por se tratar de relação 

extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ).CONDENO, por fim, a parte Requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

28 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449092 Nr: 22279-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADIA RAVILA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Código do Processo nº 449092

Vistos,

 Trata-se de execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte exequente não 

logrou êxito em localizar bens pertencentes a parte executada, vindo nos 

autos informar o novo endereço da executada e requerer a intimação 

desta para que indique bens.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida, defiro o pedido 

formulado as folhas 204/205, anotem-se nos autos o novo endereço da 

parte executada.

A seguir, intime-se da parte executada pessoalmente para no prazo de 10 

(dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora e o local onde 

possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da 

sanção prevista no referido artigo, com a redação dada pela Lei nº 

13.256/16.

Consigne-se, que caso não o faça será apenado com multa de dez por 

cento (10%) do valor atualizado do débito exeqüendo, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme 

preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Decorrido o prazo acima, diga a parte exequente e, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte executada.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109290 Nr: 14394-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYLENNE MARA NEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1109290

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente às folhas 63/65.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Diante do exposto, não havendo nos autos outros bens indicados a 

penhora, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

qualquer outra providência com objetivo de promover o regular andamento 

da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 222640 Nr: 30579-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CARLOS DA SILVEIRA ME, JOÃO CARLOS 

DA SILVEIRA, ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 222640

Vistos,

 Nesta execução de Titulo Extrajudicial que aguarda cumprimento do 

despacho nos autos, onde a parte executada foi citada por edital, por não 

ter sido encontrada no endereço indicado nos autos, na época.

Dessa forma, tendo em vista o lapso temporal decorrido, e o teor da 

certidão lavrada as folhas 115, postergo a apreciação da busca requerida 

as folhas 116, determino que se proceda a busca de endereço da parte 

executada junto ao Sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexada 

nos autos.

Anotem-se nos autos o novo endereço da parte executada, a seguir, 

cumpra-se na integra o despacho de folhas 114, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392275 Nr: 27658-78.2009.811.0041

 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: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO OURO BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo – Código nº 392275

Vistos,

Nesta Ação Monitória a parte requerida Calcário Ouro Branco Ltda, não foi 

localizada no endereço indicado nos autos, e na busca formalizada junto a 

Receita federal, via Sistema Infojud foi localizado o mesmo endereço (fls. 

165), tendo o requerente formulado nos autos, pedido de citação da parte 

requerida por edita.

Estando esgotados os meios disponíveis para localização da parte 

requerida, presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 

do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação por edital.

Ante ao exposto, defiro pedido formulado pelo requerente as folhas 

199/200, cite-se a parte requerida Calcário Ouro Branco Ltda, por edital, 

com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II 
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do CPC, constando as advertência do art. 257, inciso IV do CPC, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer os embargos que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial.

Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no 

mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. com prazo de 

20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do NCPC, 

devendo constar a advertência do art. 257, inciso IV do CPC.

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, e afixem 

no local de costume.

Decorrido o prazo, certifique-se e não havendo manifestação da 

requerida, em obediência ao que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curadora Especial a Drª. Elianethe Gláucia de Oliveira 

Nazário Silva, Defensora Pública, militante no Foro local, a quem determino 

que seja dado vista dos autos, pelo prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Curadora nomeada para que apresente 

embargos monitórios no prazo estipulado pelo artigo 701, do NCPC.

 Ressaltando que nos termos disposto no art. 186, § 1º, do CPC, a 

Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal 

do defensor público, conforme preconiza o art. 183, § 1o do CPC.

Apresentado os embargos, intime-se a parte autora para no prazo de 

15(quinze) dias, se manifestar quanto aos embargos e documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão, conforme 

disposto no § 5º, do artigo 702 do CPC.

 Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.

 Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354207 Nr: 24585-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Código - 354207

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 490 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 470/473 e 486/488 para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl.472 e 487 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 490.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842446 Nr: 46513-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069814 Nr: 55312-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE CARNEIRO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código - 1069814

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 138/140 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 130/135, para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 138/140.

Custas remanescente

s ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 781455 Nr: 35055-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FERNANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Código - 781455

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 416 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 402/404 e 412/414, para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 403 e 414 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 416.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735318 Nr: 31666-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código -735318

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 221 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 216/219 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl.219 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 221.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325333 Nr: 25442-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIMIR DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 325333

Vistos,

Trata-se de Execução de sentença onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a realização de penhora eletrônica para satisfação do 

valor exequendo.

Não havendo feito comprovação do pagamento da condenação, 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, I do CPC), defiro o pedido formulado as folhas 

279/281.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 A busca eletrônica realizada em nome da parte executada obteve 

resultado negativo, não sendo encontrado valor disponível para penhora 

na conta bancária da parte executada, conforme relatório anexado nos 

autos.

 No caso, o exequente deixou de indicar nos autos outros bens a penhora, 

assim, para o regular andamento desta execução, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 523 do CPC, determino que se 

proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos 

quantos bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis - artigo 833 do CPC.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se Carta precatória objetivando Penhora Remoção e Avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação - artigo 523 § 3º do CPC.

Deverá ao exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral cumprimento, 

no prazo de 30 dias, sob pena de extinção - artigo 485, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792127 Nr: 46220-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RONALDO FERRIERA, JOÃO AUGUSTO 

LEITE, SERGIO FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo Código n.792127

VISTOS,

 O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunicou por meio do 

Ofício Circular nº 83/2018/DAP (expediente n.0099672-71.2018.811.0000) 

de 09/11/2018 a decisão proferida no Recurso Extraordinário 

n.632.212/SP (Ofício Eletrônico n.4058/2018 oriundo do Supremo Tribunal 

Federal), que assim determinou:

“(...) a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o 

acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

A par disso, DETERMINO a SUSPENSÃO do andamento do presente feito 

pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/2018.

Por consequência, postergo a apreciação da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pela parte Executada as fls. 107/189.

Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 421159 Nr: 6714-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉBIO GERALDO GUIMARÃES GAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME., MF 

MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Processo Código nº 421159

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente às folhas 254/260.

Formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada via Bacenjud, obteve resultado 

negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, conforme extrato anexado no feito.

Diante do exposto, não havendo nos autos outros bens indicados a 

penhora, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 
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qualquer outra providência com objetivo de promover o regular andamento 

da presente execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806076 Nr: 12548-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO CESARIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e em 

consonância com as diretrizes traçadas pelo Juízo Recuperacional no 

processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100 (TJSP), JULGO EXTINTO o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor da parte EXECUTADA 

GOLDYELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL), devendo a parte Exequente promover a 

habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.Transitada em 

julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE 

EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da condenação fixado 

na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e 

correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o 

percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito 

em julgado. Os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para 

elaboração do cálculo, devendo ainda ser observado o termo final para 

atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial 

(23/02/2017), nos termos do que determina o artigo o Artigo 9º, inciso II, da 

Lei nº 11.101/2005, in verbis:ART. 9.º: A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

REALIZADA PELO CREDOR NOS TERMOS DO ART. 7 O, § 1.º , DESTA LEI 

DEVERÁ CONTER:(...)II – O VALOR DO CRÉDITO, ATUALIZADO ATÉ A 

DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUA ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO;Intimem-se. 

Cumpra-se.Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Cuiabá, 29 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798331 Nr: 4719-65.2013.811.0041

 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: NAYANE SÁ AGUIAR LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE/AS, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO LEÃO DE CAMARGO 

- OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR as 

Requeridas PDG - GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES, solidariamente, 

pagar à parte Requerente NAYANE DE SÁ AGUIAR LEÃO, a importância 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 

STJ).Condeno ainda as Requeridas, de forma igualmente solidária, ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (quinze por cento) do montante da condenação, de acordo com a 

orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de novembro de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034393 Nr: 38825-82.2015.811.0041

 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: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento do valor arbitrado a título de honorários periciais.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036469-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. C. B. (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE FONSECA BISPO (REQUERIDO)

RAUL ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 69687420120 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 12/02/2019 Hora: 09:30, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027598-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILDA NOGUEIRA DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025713-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

GABRIELA REIS DE QUEIROZ OAB - 059.920.181-90 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025713-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EMANUELLY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ REPRESENTANTE: GABRIELA 

REIS DE QUEIROZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Emanuelly Victória Araújo Queiroz, 

representada por sua genitora Gabriela Reis de Queiroz, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 18.03.2017 foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 
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documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 

9523735). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 10236353). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. 10970275). O requerente impugnou a contestação (Id. 

12965388). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id nº 10858404). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id nº 10858404). 

Intimadas, as partes não se opuseram ao laudo pericial. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 

pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

9523765). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 9523747) boletim de 

atendimento médico (Id nº 9523748), bem como pela pericia médica judicial 

(Id nº 10858404), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 4538854 - Pág. 3/4). concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, 

bem como no membro inferior esquerdo, de repercussão leve, avaliada em 

25% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(18.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036777-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLASTING NEWS BRASIL PORTAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011951-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011951-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAQUINA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizado por Joaquina Pereira da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 12642141), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15581294). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta indicada por seu procurador, pois 

tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005887-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

RICARDO DANTAS DE MACEDO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029597-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029610-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011662-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 12:03, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011708-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CUIABANO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010086-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDILENE CARVALHO BUENO (REQUERENTE)

MIGUEL ALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para que compareça à Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 18/03/2019, às 12:00h, a ser realizada na Central 

de Conciliação do Fórum de Cuiabá.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023480-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA OAB - 050.677.981-57 

(REPRESENTANTE)

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038629-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR VIEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

FABIO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036767-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENELON OSCAR MULLER PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LENIZE MOURA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036767-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENELON OSCAR MULLER PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LENIZE MOURA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004932-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ID. 16645690, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038563-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROMILDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)
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Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391962 Nr: 27576-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ELIAS MARRAFÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO SOARES DE SOUZA, CLEONICE 

RAMIRES RODRIGUES, VALTER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

SERGIO BAPTISTA DA SILVA - OAB:4436-A/MT

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436059 Nr: 14625-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERFONE COM EQUIP TELEFÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349922 Nr: 20326-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583, MANOEL 

JOZIVALDO TOBIAS DA SILVA - OAB:11.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 Intimo as partes para se manifestarem sobre os cálculos de fls. 532

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340348 Nr: 10871-08.2008.811.0041

 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: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583, MANOEL 

JOZIVALDO TOBIAS DA SILVA - OAB:11.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, MARGARETE 

BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT

 Intimo as partes para, querendo, manifestarem sobre os cálculos, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830093 Nr: 35823-75.2013.811.0041

 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: TANIA APARECIDA DE SOUZA LEÃO

 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: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que, nesta data, encaminho a seguir nova intimação da requerida 

do teor da sentença de fls. 113/115, visto que na publicação anterior não 

constou o nome dos advogados substabelecidos em 07.02.2018. 

Sentença: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

para o fim de: 1. DECLARAR inexistente qualquer débito referente ao 

contrato de cartão de crédito não firmado pela autora, determinando, por 

conseguinte, a devolução, em dobro, dos valores efetivamente 

descontados de sua conta salário; 2. CONDENAR o Banco requerido ao 

pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Registro que o valor arbitrado a título de dano moral deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se 

ainda taxa de juros no percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a 

partir da citação. A título de sucumbência, CONDENO a parte requerida a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871638 Nr: 10788-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERTON DA PAZ MACHADO - 

OAB:19.647/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:2528

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734857 Nr: 31178-75.2011.811.0041

 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: ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLL DE SOUZA - ME - RICARDO CAMILO 

SHOWS E EVENTOS, S. H. MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 
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OAB:9478

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do retorno da carta 

precatória, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911849 Nr: 38079-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE 

LTDA - ME, THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES, BRUNO RAPHAEL 

TADEU MORAES BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MATZ SCHEIR - OAB:OAB/MT 8848, SÉRGIO LUIS OLIVEIRA 

FERREIRA - OAB:15.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908186 Nr: 35661-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN BORGES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718226 Nr: 14342-27.2011.811.0041

 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 APARECIDA DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE CONSTANTINO 

BARRETO - OAB:13976/MT, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:119910/RJ, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 Alvará Eletrônico n° 450023-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846832 Nr: 50392-81.2013.811.0041

 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: JAIR MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALED MOHAMAD KARHAWI, SALMA 

KARHAWI FARES, ABDON SALAM KHALED KARHAWI, SURAIA KHALED 

AL HOUCHAIME, MONA KHALED KARHAWI, MOHAMED KHALED 

KARHAWI, NASSER KHALED KARHAWI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito no prazo de 

15 dias, e, no caso de inércia, os autos serão arquivados.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749614 Nr: 1034-84.2012.811.0041

 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: B D M BOMBAS INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA FATIMA CORREA, JOSÉ MAIA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:OAB/MT 11440

 Certifico que, nesta data, expedi nova intimação à parte Requerida para 

que efetue o pagamento do débito, nos termos da decisão de fls. 130, 

visto que constou equivocadamente intimação para o Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928297 Nr: 48407-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GASPARINI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753010 Nr: 4893-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FARINA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA IBAÑES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH, para devolução dos autos nº 4893-11.2012.811.0041, 

Protocolo 753010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454653 Nr: 26112-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHMER DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.
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Por fim, tendo em vista que a parte exequente indicou à penhora bem 

imóvel, deverá apresentar, no mesmo prazo supra, certidão atualizada da 

matrícula do imóvel.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863673 Nr: 4557-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:14.099/MT

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1016939 Nr: 30540-03.2015.811.0041

 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: AZEVEDO NETO BRAZ LTDA, JUSSARA BARBOSA 

BRAZ, PLINIO MARCOS DA SILVA AZEVEDO, WALDEMAR INACIO 

AZEVEDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Visto etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 119 que informa a não citação da parte 

requerida, redesigno a audiência de conciliação para 17.11.2016, às 

14h30min.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29687 Nr: 9755-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAN MÓVEIS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO LOUREIRO BORBA, FRANCISCA 

LOUREIRO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD 

quanto a executada Instituto de Patologia Clínica...INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da..., 

esclarecendo,inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização ...INTIME-SE a 

parte executada acerca da penhora, assim como para que, querendo e no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira a substituição do bem penhorado, nos 

termos do que permite o art. 847 do citado Diploma Processual.Havendo 

manifestação pela parte executada,INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil...2.INFOJUD:Em caso de 

resultado negativo também na busca de veículos, DEFIRO consulta junto 

ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto de renda do último ano 

da parte executada Instituto de Patologia Clínica, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.Nessa última hipótese, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre as informações encaminhadas pela Receita Federal do 

Brasil, sob pena de suspensão da execução.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:.., 

não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito 

exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano..., período este em que a prescrição 

estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação 

da parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO...a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente.Cuiabá/MT,26 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES-Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073292 Nr: 56759-53.2015.811.0041

 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: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Elaine Cristina de Oliveira Gonçalves em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 101), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 105).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Pois bem. Considerando que, consta nos presentes autos comprovante de 

deposito referente aos honorários periciais (fl. 95), EXPEÇA-SE o 

competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 782272 Nr: 35906-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY ANDERSON NASCIMENTO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fl. 103).

Em seguida, considerando que a procuração constante à fl. 13 está em 

nome dos advogados Rodrigo Silveira, Eduardo H. Cubitza e Thiago 

Silveira e a conta fornecida consta em nome de uma sociedade de 

advogados (fl. 108), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe nova conta bancária para transferência do valor 

depositado, ou em igual prazo, junte nova procuração em nome da 
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sociedade de advogados com outorga de poderes especiais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777479 Nr: 30845-89.2012.811.0041

 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: CRISTIANE YOKOMIZO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização Para Recebimento do DPVAT ajuizado 

por Cristiane Yokomizo Correia em desfavor de Mapfre Corretora de 

Seguros, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 162), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 166).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

parte autora.

Pois bem. Considerando que, consta nos presentes autos comprovante de 

deposito referente aos honorários periciais (fl. 97), EXPEÇA-SE o 

competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882990 Nr: 18536-65.2014.811.0041

 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: WELLITHON DE ALMEIDA RODRIGUES, MÁRCIA ROSA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Wellithon de Almeida Rodrigues, neste ato representado por Marcia Rosa 

de Almeida em desfavor de Sul América Companhia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 196), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 199).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Pois bem. Considerando que, consta nos presentes autos comprovante de 

deposito referente aos honorários periciais (fl. 152), EXPEÇA-SE o 

competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131767 Nr: 23780-04.2016.811.0041

 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: COSME WESLLEY VAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIA MOTORS DO BRASIL LTDA, MARAZUL 

VEÍCULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:20.927/MT, Bruna Moschini 

Antunes Maciel - OAB:17388/MT, Carolina Elma Pereira Schuck - 

OAB:13195, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14.488/MT, JORGE 

HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT, 

SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - OAB:222358/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Fica a 

condenação suspensa, face a concessão da gratuidade de 

justiça.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC).Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814092 Nr: 20569-62.2013.811.0041

 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: EDIMAR SOUZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHOS 

MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINETE RODRIGUES DE 

ARAUJO - OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA 

ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO 

ZANATA - OAB:8360

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código Processo Civil.CONDENO 

as requeridas, solidariamente, ao pagamento por inteiro das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 26 de Novembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948274 Nr: 59304-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18.786
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 ...Com tais considerações, ACOLHO a presente exceção de 

incompetência aduzida pela requerida e, nos termos do 64, §3º, do Código 

de Processo Civil, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente ação, reconhecendo o foro de SOROCABA-SP como o 

competente para o processamento da presente.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de 

Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839703 Nr: 44178-74.2013.811.0041

 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: IRALDA FOCHI NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, JESSICA BRAGA DA SILVA - OAB:17.895-O/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, FREDERICO JURADO FLEURY - OAB:158997, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - OAB:10.784/SP

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, 

deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, à seguinte 

questão: O procedimento cirúrgico recomendado a autora era enquadrado 

como urgência/emergência?INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, assim como para 

indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente.Considerando que a prova técnica foi 

postulada pela requerida, a remuneração do perito caberá a ela, 

consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil.Intime-se perito 

nomeado, por meio eletrônico, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se 

concorda com os honorários fixados pelo Juízo, bem como em receber 50 

% (cinquenta por cento) deles ao final da demanda, consignando que o 

silêncio será presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, 

agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 30 dias.Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Não 

havendo escusa, INTIME-SE a parte requerida Unimed São José do Rio 

Preto – Cooperativa de Trabalho Médico para que providencie o depósito 

judicial do montante correspondente dos honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias.Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data em que a perita for comunicada para dar início 

aos trabalhos. Apresentado o laudo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914200 Nr: 39633-24.2014.811.0041

 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: CAMILA PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA, 

PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 ...Com efeito, aplica-se, in casu, a regra geral descrita no art. 373, incisos 

I e II, do CPC.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II 

e IV], verifico que a relação contratual é fato incontroverso. Além disso, a 

atividade exercida pela autora através dos pacotes adquiridos das 

requeridas, bem como eventuais ganhos obtidos, se davam por 

informações administradas em ambiente exclusivamente virtual, de modo 

que, a demonstração do cumprimento ou não das obrigações assumidas 

contratualmente, pode se dar por documentos relacionados ao perfil digital 

do “empreendedor”.Neste aspecto, a prova testemunhal não se mostra útil 

e em nada contribuiria para esclarecimento da controvérsia, razão pela 

qual, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO os 

pedidos de produção de prova oral.Compulsando os autos, constato que o 

feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).Dessa 

forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.Int.Cuiabá, 27 de 

Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098461 Nr: 9911-71.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME, 

ENILSON DIVINO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 130/132, pelo que determino seja expedido novo 

mandado de citação no qual conste a observação de que deverá o Oficial 

de Justiça contatar a parte autora, nos telefones informados, certificando 

dia e hora da tentativa de ligação que eventualmente resultar infrutífera.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712565 Nr: 6767-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: JORCILDE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO EUGENIO

 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: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as presenças acima. Colheu-se o 

depoimento de uma testemunha arrolado pela parte autora. A parte autora 

desistiu das testemunhas não ouvidas.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação e assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do 

CPC/2015.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820071 Nr: 26308-16.2013.811.0041

 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: CELIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645, REGIANE MARIA SOPRANO 

MORESCO - OAB:8.009/SC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 71 de 766



 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as presenças acima. Ausente a 

requerida e sua procuradora. A parte requerente desiste das testemunhas 

não ouvidas. A parte requerente informou que foi recuperada a carcaça 

do veiculo em 18.02.2014, razão pela qual pugna pela juntada dos 

documentos comprovatórios das despesas para o reparo do veiculo.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Concedo ao autor o prazo de 15 dias para juntada dos documentos 

referidos, eis que se refere a fato supervenientes que podem influir no 

objeto da ação. Nessa oportunidade, faculto ao autor apresentar os seus 

memorias finais.

2. Com o aporte, INTIME-SE a requerida para manifestação, no prazo de 15 

dias, facultando-a apresentar seus memorias finais.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769194 Nr: 22142-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: ELIANE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIKUMI ZUZETE OZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as presenças acima. Colheu-se o 

depoimento de duas testemunhas arroladas pela parte autora.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Encaminhem-se os autos com vista a douta DPE, a fim de que acoste 

aos autos planta do imóvel, memorial descritivo, com ART/CREA, bem 

como matricula atualizada do imóvel.

2. Na oportunidade, a douta DPE deverá apresentar memoriais finais.

3. Em seguida, intime-se o curador especial para apresentação de seus 

memoriais em 15 dias, vindo-me conclusos para prolação de sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091421 Nr: 6774-81.2016.811.0041

 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: JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXIMUS MERCHANT BANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Claudia da Csota 

Coppola - OAB:209.798-SP

 ...Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de exceção de 

incompetência aduzida pela requerida e, nos termos do 64, §3º, do Código 

de Processo Civil, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente ação, reconhecendo o foro de Bauru-SP, local da sede da 

empresa requerida, como o competente para o processamento da 

presente.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1037976 Nr: 40576-07.2015.811.0041

 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: BENEDITA DA COSTA DAMIÃO, JAIR OLIVEIRA, 

BENEDITA PEDRONILCE FIGUEIREDO CAMPOS, HOSANA GONÇALVES 

DOS SANTOS OLIVEIRA, ELZA ALVES JOSÉ CARLOS, MARIA DA COSTA 

BEZERRA DE MELO, ELZA PENHA DA ROCHA, VICENTE PEREIRA DA 

SILVA, ANA CELIA DA SILVA, MARLI RAMIRO, MARIA LUCIA CATUSSO 

MACIEL, FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA, ELIANE DA COSTA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOCELY MARIA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DA SILVA, 

FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, CONSTANÇA DE MORAES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 ...Com fundamento na disposição legal acima descrita, determino a 

expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, manifeste se possui interesse em intervir no presente feito, 

devendo, em igual prazo, fornecer documentos que, eventualmente, 

comprovem a averbação dos imóveis dos autores na Apólice Pública do 

Ramo 66 do SFH, especialmente ficha de informação de financiamento, e 

outras que se fizerem necessárias à demonstração de vinculação da 

demanda ao FCVS. Faça acompanhar o ofício com cópia da inicial.Após a 

resposta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, voltem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105937 Nr: 12923-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AMUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA IGNÁCIO DA 

SILVA - OAB:8983

 Vistos. 1. BACENJUD: Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: ENZO 

ROBERTO IGNACIO DA SILVA, portador do CPF nº 032.146.291-23 e 

CARLOS ROBERTO DA SILVA, portador do CPF nº 174.880.361-15 sobre 

o valor total de R$ 91.105,65 (noventa e um mil, cento e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos). 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de não 

ter sido localizado nenhum bem hábil a assegurar o pagamento do débito 

exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa. Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado . Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1016939 Nr: 30540-03.2015.811.0041

 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: AZEVEDO NETO BRAZ LTDA, JUSSARA BARBOSA 

BRAZ, PLINIO MARCOS DA SILVA AZEVEDO, WALDEMAR INACIO 

AZEVEDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos,

Embora o processo se encontre na fase de julgamento conforme o seu 

estado, verifico que o caso não comporta julgamento antecipado do seu 

mérito, pois não existem pedidos incontroversos e há necessidade de 

intimação das para a especificação de provas.

Inicialmente, inverto o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

 Afasto a preliminar de ausência do interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo para a realização dos procedimentos, pois na 

espécie há necessidade de instrução probatória para o seu 

esclarecimento.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar às diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149247 Nr: 31372-02.2016.811.0041

 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: EVANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CICERO MACIEL NETO, MAX 

MACIEL, DAVID JORGE MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO, por ora, as diligências junto às 

concessionárias/empresas indicadas às fls. 43/48, visto que os sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça, na imensa maioria dos casos, 

mostram-se suficientes para a localização de dados de partes.

Assim sendo, DETERMINO a busca de endereço dos herdeiros do espólio 

requerido, quais sejam, MAX MACIEL, portador do CPF nº 259.259.948-76 

e DAVID JORGE MACIEL, portador do CPF nº 260.897.958-01, a ser 

realizada junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, PROCEDI com as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida, conforme extratos que seguem em anexo.

Acaso tenha sido obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

EXPEÇA-SE o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais.

Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089302 Nr: 5851-55.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS, MARIA 

DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BORRO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço da parte requerida TATIANE 

BORRO RIBEIRO DE ALMEIRA, portadora do CPF nº 011.842.576-55, junto 

aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, PROCEDI com as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida, conforme extratos que seguem em anexo.

Acaso tenha sido obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

EXPEÇA-SE o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais.

Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378098 Nr: 14056-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: ANTONIO JOÃO FIGUEIREDO, G COIMBRA IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SCALON MECHAILEN, RAMEZ 

ABDALLAH NAOUM, SIMONE ABRAHÃO NAUOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço da parte requerida RAMEZ 

ABDALLAH NAOUM, portador do CPF nº 323.696.201-10 e SIMONE 

ABRAHÃO NAOUM, portadora do CPF nº 590.385.941-00, junto aos 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, PROCEDI com as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida, conforme extratos que seguem em anexo.

Acaso tenha sido obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

EXPEÇA-SE o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais.

Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792106 Nr: 46199-57.2012.811.0041

 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: ANGÉLICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA, 

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARNEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JÚLIO JUNIOR - 

OAB:10956, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, WALDEMAR 

NESTOR DE ARAUJO FILHO - OAB:OAB/MT 8.053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT
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 ....DEFIRO a produção de prova oral. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de março de 2019 às 14h00min, a ser realizada 

no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os 

seus patronos serem regularmente intimados para comparecerem à 

solenidade.Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).As testemunhas arroladas pela Defensoria Publica 

deverão ser intimadas por mandado.Além disso, as partes deverão, no 

prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), 

depositar nos autos o rol de das testemunhas que pretendem inquirir, 

observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código de 

Processo Civil.Por fim, anoto que dada a conexão, as provas produzidas 

em ambos os feitos servirão ao julgamento em conjunto.Promova-se o 

apensamento destes autos ao de Código 1182372.Int.Cuiabá/MT, 26 de 

Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810715 Nr: 17212-74.2013.811.0041

 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: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA EMPREENDIMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA., GUERRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, MELIANE MARCELLE PEREIRA - OAB:23232/O, 

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 

- OAB:RS 84.472, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, MARTA REGINA BARAZZETTI - 

OAB:34054/RS, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/O 

OAB/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 554, tendo em vista que a decisão de fls. 458/459 

teve seu dispositivo alterado pelo r. acórdão 527/531.

Retornem os autos para o arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 859349 Nr: 1219-54.2014.811.0041

 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: ALEX MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORAIR NELSON DE SOUZA, FRANCISCO 

ARAUJO FORMIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT, THIAGO DE 

ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ..registro que a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes 

pontos controvertidos: a) O acidente automobilístico noticiado nos autos 

ocorreu conforme a versão do autor, ou seja, quando o veículo dos 

requeridos tentou fazer uma ultrapassagem proibida e, não conseguindo, 

colidiu frontalmente e lateralmente com o veículo do autor que vinha na 

mesma pista de rolamento e em sentido contrário?b) O acidente 

automobilístico noticiado nos autos ocorreu conforme a versão dos 

requeridos e como consta no boletim de ocorrência (fls. 25/26), ou seja, o 

veículo do autor (Santana) trafegava por via paralela quando, ao chegar 

no cruzamento com a MT-060, não observou obrigação de parada, tendo 

avançado naquela rodovia por onde trafegava o veículo dos requeridos, 

provocando a colisão lateral? c) O autor possuía habilitação para dirigir 

veículo?d) O veículo “Camionete Frontier” onde estavam os requeridos era 

conduzido pelo primeiro requerido Norai Wilson de Souza, mas era de 

propriedade do segundo requerido Francisco Araújo Formiga, mesmo sem 

que o CRLV (fl. 105) não estivesse em nome deste último, mas daquele?

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de Abril de 

2019 às 14h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum 

da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.Para a solenidade, caberá ao 

..Int.Cuiabá, 27 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825571 Nr: 31569-59.2013.811.0041

 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 URBANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES 

LTDA, RANDON S/A-IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:6954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, FLÁVIO LAURI BECHER GIL - OAB:41063, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 Uma vez que já houve contestação, intimem-se as requeridas para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o pedido de 

desistência manifestada pelo autor às fls. 396.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1004191 Nr: 25220-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO URBANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057 MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA 

- OAB:6954

 Aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso - Código 

825571 e, em seguida, voltem ambos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106966 Nr: 13368-14.2016.811.0041

 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: UILMA FREIRE DE CARVALHO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA - COOPETATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ANDERSON ANDREU CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 NOMEIO como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito 

responder, fundamentadamente, às seguintes questões:1.o atendimento 

ao paciente foi efetivado com técnica e competência por parte dos 

requeridos?2.houve erro de diagnostico? 3.houve atuação do profissional 

fora dos padrões profissionais, a caracterizar negligência, imprudência ou 

imperícia?4.em caso de resposta positiva aos itens acima, o sr. perito 

pode indicar se essas foram causas determinantes e/ou contribuíram para 

a morte do paciente.Defiro os quesitos “a” e “b”, formulados pela Unimed 

Cuiabá às fls. 298.INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, formularem quesitos complementares, assim como para 

indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente.Após a indicação dos assistentes 

técnicos e a apresentação dos quesitos pelas partes, INTIME-SE a expert, 

por meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a 

sua proposta de honorários [art. 465, §2º do CPC].Havendo escusa, 

retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Apresentada 
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a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes requeridas para, 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias [art. 465, §3º, 

do CPC].Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, 

intime-se a perita para que se manifeste a respeito em cinco dias, 

remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso não haja 

oposição ao valor dos honorários, homologo, desde logo, o valor da 

proposta, fixando a quantia no montante apresentado pela perita e 

determinando que 50% (cinquenta por cento) do valor será liberado em 

favor da mesma no início e os outros 50% (cinquenta por cento) ao final 

dos trabalhos.Nesta última hipótese,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 93274 Nr: 10192-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DA GRANDE CUIABÁ, REINALDO DO CARMO DE SOUZA, 

JOÃO JUSTINO DE ALBUQUERQUE FILHO, JOSÉ DA SILVA CINTRA, 

EDNILSON LUIZ GONSALVES, JORGE FILHO DA SILVA EVANGELISTA, 

VANDEOVAN DOMINGOS BARBOSA, UZIEL MORAES DE OLIVEIRA, 

ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO, EDGAR NASCIMENTOS, MARIA CRISTINA 

NOVAES DE PAULA LEITE DA SILVA, MAIRZA DE JESUS ELEOTERO, 

HELANE RODOVALHO BRAGA, CARLA SIMONE BARROS FERREIRA 

FRANCO, MARISVALDO LEITE PINHEIRO, ENA ROSA PONTES PEREIRA, 

MARIA DE LOURDES CAVALCANTE ROCHA, MIRON FERNANDES DIAS, 

IRMA ARGIA DE MELO CINTRA, ARGEMIRA MARTINS DA ROCHA 

SANTOS, MARINETE RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSÉ CAMPOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, WALDEMAR GOMES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:8.070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - OAB:4.428/MT, ALBERTO 

MACEDO SÃO PEDRO - OAB:4.664/MT, ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4395-A/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO - OAB:5.112, 

ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - OAB:8.951, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JOÃO BARROS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT, NAIME MÁERCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3847/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - 

UNIJURIS - OAB:3847, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, 

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, SHEYLA MARA 

CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA 

- OAB:12005

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico estar pendente de apreciação a Exceção 

de Pré-Executividade de fls. 887/891, por meio da qual o executado Ademil 

Pereira Plácido requer o imediato desbloqueio da quantia bloqueada ao 

argumento de que estava depositado em conta poupança.

A parte exequente se manifestou acerca do pedido às fls. 904/911.

Pois bem. De fato, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil é muito 

claro ao estabelecer que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;”

Entretanto, no caso dos autos, a parte executada não comprovou o 

alegado, posto que se limitou a acostar ao pedido a fotocópia de seus 

cartões bancários, os quais, contudo, não são hábeis a demonstrar que 

houve bloqueio de valor depositado em caderna de poupança.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada às fls. 

887/891, pelo que mantenho a penhora do valor bloqueado.

No mais, DEFIRO o pedido de fls. 902/903, no que se refere à juntada de 

extrato dos valores que se encontram vinculados ao presente feito na 

Conta Única.

Uma vez juntado aos autos o supracitado extrato, INTIME-SE a parte 

exequente, por intermédio de seu procurador, a fim de que, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerira o que entender de direito, devendo, ainda, 

juntar planilha atualizada do débito e indicar bens dos executados à 

penhora, sob pena de suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813430 Nr: 19908-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: JUSSARA BENEDITA DE ARAÚJO FERNANDES 

CARDOSO, JOSÉ MARIA MORAES CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A/MT

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as presenças acima. Colheu-se o 

depoimento de duas testemunhas arroladas pela parte autora.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Oficie-se ao r. Juízo da 9ª Vara Cível, solicitando copia integral dos 

autos Código 111883, com o vistas a instruir a presente ação de 

usucapião.

2. Com aporte, dê-se vista às partes para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à 

parte autora, depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação e assegurada vista dos autos, nos 

termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

 3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002685-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(REQUERENTE)

ANTONIO DALAVALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

MIQUEIAS MICHELETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002685-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI, ANTONIO 

DALAVALLE REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MIQUEIAS MICHELETTI W Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a requerida MFMT Construtora e Incorporadora Ltda apresentou, em 

sede de preliminar de contestação (Id. nº 8148220), impugnação ao valor 

da causa. Tratando-se de matéria contida no rol do art. 337 do Código de 

Processo Civil, assim como tendo a parte autora se manifestado por 

ocasião da impugnação (Id. nº 8157592), na forma do art. 351 do referido 

Codex. Pois bem. De início, importante destacar que a parte autora 

pretende, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda de 

veículos formulado entre as partes. Desse modo, ao se considerar a 

pretensão deduzida na exordial (rescisão de contrato no valor de R$ 
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770.000,00 – Id. nº 4735332), o valor da causa deveria corresponder à 

quantia correspondente ao valor do contrato (art. 292, inciso II, CPC). 

Entretanto, no caso concreto, o contrato versou sobre a aquisição de dois 

veículos, sendo que a pretensão exordial limita-se à rescisão da avença 

tão somente quanto a um dos bens, com o pleito de sustação do protesto 

de 03 (três) cártulas de cheque, no valor total de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), conforme se afere do Id. nº 4864924. Verifica-se, 

ainda, na exordial de Id. nº 5859144, que a parte autora almeja a 

condenação das requeridas em dano material, no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), dano moral, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) e no pagamento de multa contratual, também no valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais). Os referidos pedidos totalizam a quantia de 

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Todavia, a parte autora atribuiu à 

causa, inicialmente, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Id. 

nº 4735394, e, por ocasião do aditamento do pedido, o valor de R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), consoante petição de Id. nº 

5859144. Ocorre que, o art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil 

preceitua que, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da 

causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles. Ademais, 

nos termos do disposto no art. 303, § 4º, do mesmo Código, ao apresentar 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, “o autor 

terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido 

de tutela final”. Outrossim, consoante o disposto no art. 352 do citado 

Diploma Processual, uma vez constatada a “existência de irregularidades 

ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção”. Assim sendo, 

ACOLHO parcialmente a impugnação ao valor da causa, atribuindo à 

demanda o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), o 

que faço com fulcro no art. 292, incisos II e VI, e §3º, do Código de 

Processo Civil. PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao 

Sistema PJE. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais complementares ou 

justificar a desnecessidade de fazê-lo, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do supracitado Diploma 

Processual. Por fim, DETERMINO que seja certificado nos autos quanto ao 

recolhimento das custas relativas à reconvenção ajuizada pela parte 

requerida. Na hipótese de não terem sido recolhidas as custas, INTIME-SE 

a parte reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), 

proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária em relação à 

reconvenção, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição. Efetivado o 

recolhimento, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

junto ao Sistema PJE. Atendidas as determinações supra ou decorrido o 

prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decisão 

saneadora. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035726-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035726-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO 

PINTO DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A W Vistos. Cuida-se de Ação 

de Reparação por Danos Morais c/c Liminar, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Sergio Pinto da Silva em desfavor da 

concessionária CAB Cuiabá S.A, ambos qualificados no autos. Alega a 

parte autora que é consumidora dos serviços prestados pela requerida 

através da matrícula nº 469944-0. Menciona que o consumo da residência 

sempre se manteve estável, sendo aferido o consumo mínimo. Assevera 

que, em decorrência de uma cobrança abusiva no valor de R$ 1.010,57 

(um mil e dez reais e cinquenta e sete centavos), no mês de março/2018, 

referente a “fiscalização da ligação”, ajuizou uma demanda judicial em 

desfavor da requerida, que tramita neste juízo, sob o nº 

1027650-69.2018.8.11.0041, onde foi deferida a tutela provisória de 

urgência determinando o restabelecimento no fornecimento de água em 

sua residência e a abstenção de inclusão dos seus dados nos anais de 

proteção ao crédito. Nesta lide questiona a fatura relativa ao mês de 

agosto de 2018, na qual sobreveio a cobrança de uma multa por “fraude – 

religamento por conta própria”, no valor de R$ 703,75 (setecentos e três 

reais e setenta e cinco centavos). Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida se abstenha de inscrever o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim como que suspenda a 

cobrança do débito e não realize a interrupção do fornecimento de água 

em sua resisdência. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que, na fatura referente ao mês de agosto 

pretérito, consta inclusa uma multa por “fraude – religamento por conta 

própria”, no valor de R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ressalto, ainda, que, após detida análise dos autos nº 

1027650-69.2018.8.11.0041, verifiquei que o débito que, em tese, 

acarretou a suspensão do fornecimento do serviço inclui cobrança de 

valor à título de recuperação de consumo, de forma que não poderia ter 

levado à interrupção da água da parte autora, tanto que a tutela de 

urgência naqueles autos restou deferida para determinar o seu 

reestabelecimento. Nesse diapasão, ainda que venha a ser comprovado 

que tenha o autor tenha efetivado o “religamento por conta própria”, as 

faturas que levaram à interrupção já estavam sendo questionada 

judicialmente, razão pela qual qualquer cobrança decorrente, ainda que 

indiretamente, das referidas faturas não pode acarretar a suspensão do 

serviço. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO REVISIONAL. EMPRESA. ÁGUA. CONSUMO. FATURA. DISCUSSÃO. 

VALOR IMPUGNADO. CONSIGNAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. SERVIÇO. 

SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes 

conferidos pelo artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil. II. Em 

nosso ordenamento jurídico vigora o entendimento de que a discussão 

judicial de conta de consumo obsta a suspensão do serviço por débitos 

pretéritos, principalmente quando a parte demonstra boa-fé, o histórico 

das contas em patamar muito inferior ao da fatura impugnada e consigna o 

valor discutido. III. Inexistindo indício de que a consignação do valor aposto 

na fatura impugnada causa grave e irreversível prejuízo ao Agravante, 

inviável é a reforma da decisão que impõe o pagamento integral do valor 

impugnado, para que seja restabelecido o fornecimento de água e 

preservados os dados da Autora, de cobranças e apontamentos na 

praça. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJBA; AI 0015999-22.2016.8.05.0000; 

Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Adriana Sales Braga; Julg. 

13/12/2016; DJBA 27/01/2017; Pág. 364). Destarte, quanto à suspensão 

do serviço de fornecimento de serviço essencial por conta de penalidade 

imposta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o 

entendimento pacífico de que não é lícito à concessionária interromper os 

serviços de fornecimento de água quando o débito decorrer de suposta 

fraude apurada unilateralmente pela concessionária[1]. Outrossim, como é 

cediço, o fornecimento de água/energia elétrica exige a contraprestação 

do consumidor, de sorte que o inadimplemento da conta mensal de 

consumo autoriza a interrupção do serviço, desde que previamente 

notificada ao usuário, conforme previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei n. º 

8.987/95. Nesse sentido, aliás, a Lei nº 11.445/2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispõe acerca das 

hipóteses em que os serviços poderão ser interrompidos, constando, no 

seu art. 40, inciso V, a situação de “inadimplemento do usuário do serviço 

de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido 
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formalmente notificado”. Entretanto, o caso vertente não trata de simples 

inadimplemento da parte autora relativamente às faturas de água mensais 

que, em regra, são emitidas com o consumo do usuário para pagamento, 

mas sim de cobrança de multa imposta por constatação “religação por 

conta própria”, apurada unilateralmente pela concessionária requerida e 

lançada na fatura com vencimento em 01.10.2018. Logo, não era possível 

que a parte autora efetuasse sequer o pagamento em separado do 

consumo mensal constante na referida fatura, posto que a fatura é 

composta pelo valor da penalidade e do consumo mensal, totalizando R$ 

769,43 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), 

conforme Id. nº 15984493. Ademais, diante dessa forma de cobrança, 

mediante lançamento embutido na fatura mensal do consumo regular, 

entendo que eventual corte no fornecimento do serviço representa 

coação abusiva praticada no intuito de forçar o autor ao pagamento 

imediato da penalidade imposta. Portanto, entendo evidenciada a 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja 

concedida, a parte autora poderá vir a ser privada (ou, inclusive, já esta 

sendo) de um serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido 

seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente 

retornar ao status quo ante, com a posterior suspensão regular do 

serviço. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida: 1. sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil, SE 

ABSTENHA de realizar a cobrança e negativar os dados da parte autora 

em razão do débito discutido nestes autos até o julgamento do mérito da 

presente demanda, assim como de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia em decorrência da fatura discutida nos autos, sem prejuízo de 

suspensão por débitos futuros não discutidos nestes autos; 2. sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de 

Processo Civil, no caso de já ter sido realizada a suspensão dos serviços 

em decorrência do não pagamento da fatura com vencimento em 

01.10.2018, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água na matrícula de nº 469944-0, sem prejuízo de 

suspensão em razão de fatura não objeto de discussão nos presente 

autos. Considerando que na fatura questionada consta valor relativo ao 

consumo mensal, DETERMINO que a parte autora consigne em Juízo o 

valor de R$ 65,68 (sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da tutela de urgência 

ora concedida. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

inclusive em regime de plantão, por se tratar de feito que versa sobre 

possível suspensão de serviço público essencial. Cuiabá, 30 de Novembro 

de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito [1] “RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE 

DE FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 

AGRG NO ARESP. 448.913/PE, REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, DJE 

3.9.2015 E AGRG NO RESP. 1.478.948/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, 

DJE 20.3.2015. ARTS. 19 E 33 DO CPC. NÃO PREQUESTIONADOS. 

SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. É incabível a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica em virtude de débito decorrente de fraude no medidor 

apurada unilateralmente pela concessionária, conforme ocorrido nos 

autos. 2. O tribunal a quo constatou não existir prova idônea da ocorrência 

de fraude no medidor de consumo de energia o que torna inválida a 

discutida cobrança, e, aplicando a jurisprudência, incide, à espécie, a 

Súmula nº 83/stj. 3. A violação dos arts. 19 e 33 do CPC e das teses as 

eles referentes sobre a responsabilidade da recorrida no pagamento das 

custas referentes à prova pericial por ela requerida, não foram debatidos 

pelo tribunal de origem, e não foram opostos embargos de declaração com 

o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de 

prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 282 e 

356/stf. 4. Agravo regimental do Eletropaulo metropolitana eletricidade de 

são Paulo s. A a que se nega provimento.” (STJ; AgRg-REsp 1.465.076; 

Proc. 2014/0148365-8; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho; DJE 09/03/2016).

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033283-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033283-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15869692 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011580-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011580-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15294963 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019516-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019516-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO DIAS DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15199004 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015637-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 29 / 11 /2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029981-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Célio Garcia OAB - MT0002809A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. 

Cuiabá, 30/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002619-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISACK AZEVEDO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para retirar a certidão de nascimento retificada, no balcão da 

secretaria, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 30/11/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007286-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

cartório de paz e anexo anadil francisca de almeida leite (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007286-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS REQUERIDO: 

CARTÓRIO DE PAZ E ANEXO ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil, em que 

figura como requerente KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS 

objetivando a retificação do seu registro de casamento. Relata a parte 

autora que sua segunda certidão de casamento encontra-se acometida de 

erros, visto consta como cidade de nascimento: MIMOSO – MT, quando o 

correto seria CUIABÁ – MT, bem como consta a data de realização do 

matrimonio em 23 de abril de 2002, quando deveria ser 23 de abril de 2006. 

A questão do erro material quanto ao local de nascimento restou 

demonstrada com a juntada do documento de id.15760854, por outro lado, 

com relação a retificação da data do casamento, faz necessário maior 

dilação probatória para solver qualquer dúvida. Assim sendo, determino a 

expedição de Oficio ao Cartório de Paz e anexo Anadil Francisca de 

Almeida Leite, em Mimoso - Santo Antônio do Leverger-MT para que 

apresente cópias do pedido de habilitação matrimonial entre KELLEN 

CRISTINA MARQUES DE MORAIS e REINALDO CELESTINO DOS SANTOS. 

Colacionado o documento acima solicitado, concedidas vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público Estadual. Após retornem os autos 

conclusos para análise e decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007342-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do 
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oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sendo que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC). Cuiabá, 30/11/2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031362-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031362-04.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES REQUERIDO: CX 

CONSTRUCOES LTDA, AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes movida por 

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES em desfavor de CAIXA CONSTRUÇÕES 

LTDA e AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA, devidamente 

qualificados. No Id. 13235160 os litigantes CLAUDINEI DA SILVA 

GASQUES e AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção da ação, nos moldes do artigo 487, III alínea “b” do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas partes acima indicadas e 

seus patronos, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Na referida composição amigável a parte autora requereu a 

desistência em face da CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA, a qual não foi 

devidamente citada. DISPOSITIVO: De inicio, HOMOLOGO a desistência em 

face da CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito em relação a mesma, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. No mais, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES e AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS 

LTDA, com fulcro no artigo 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil, e 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito. Custas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Transitado em Julgado, arquive se os autos com as 

baixas e formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116625 Nr: 215-95.1985.811.0041

 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: Vicente Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, HAROLDO 

ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTÉCNICA LTDA., HERALDO ALMEIDA 

ARAÚJO, HIMEL - HERALDO ALMEIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Dan - OAB:35.65-a MT, 

ANTONIO DAN - OAB:3565-A/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DENISE MARIA XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT, PAULA 

MÁRCIA CÁCERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO FLAVIANO DE 

SOUZA - OAB:0705/MT, ELISEU CERISARA - OAB:324/MT, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: OZANA BAPTISTA GUMAO

Data da Carga: 28/11/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160386 Nr: 4107-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. URB. DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BARBOSA COSTA 

- OAB:8686/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o cálculo 

da contadoria, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407288 Nr: 39386-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIO DOS SANTOS WOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL LINE TECNOLOGIA, WIDESYSTEM 

TELEINFORMÁTICA LTDA - ME, COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, revel - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivo, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717711 Nr: 11613-28.2011.811.0041

 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: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO & MAMPRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA

Data da Carga: 28/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736192 Nr: 32598-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO, MARIA 

OSVALDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:9128/MT, 

Rafael Alencar Cantão - OAB:22743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031185 Nr: 37343-02.2015.811.0041

 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: JORGE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEY DIGITAL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA., SOLA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação.

Procedam-se as anotações necessárias, na capa dos autos, quanto ao 

meu impedimento a fim de evitar conclusões indevidas.

Encaminhem-se estes autos ao meu Substituto Legal, com as nossas 

homenagens.

Procedam-se as anotações necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169909 Nr: 40134-07.2016.811.0041

 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: IZAQUE PAZ DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Diante do exposto, tendo a parte autora recebido o valor integral da 

indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da demandada, 

na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará 

isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096096 Nr: 8906-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16.785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB/SP, JULIO DE CARVALHO PAULA 

LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 Diligência do oficial de justiça:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865134 Nr: 5697-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: ELIZETE DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR, 

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTI, EMPREENDIMENTOS CUIABÁ 

DE IMÓVEIS LTDA, WILSON HISSAO NINOMIYA, MARA LÚCIA DA COSTA 

MARQUES NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 Diligência do oficial de justiça:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 709931 Nr: 2842-61.2011.811.0041

 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: HALLEY DIGITAL MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANTONIETA AMARAL PONTES PONCE, 

BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA, JORGE MARTINS DA SILVA, 

ADRIANA DA SILVA, DEVAIR GUIDO PEREIRA, PEDRO PEREIRA DA 

SILVA, DEVANIR GUIDO PEREIRA, GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA, 

MARIA VILMA DO NASCIMENTO SANTOS, MARINEIS RODRIGUES 

PEREIRA, NAIR FERNANDES AMARO, OLITA GUIAMÃES DE FREITAS, 

CARMINDO ALVES DA GUIA, JORGE MARTINS DA SILVA, SALVADOR 

RODRIGUES DE CAMPOS, JOCILENE RONDON DE ARRUDA, BRUNA 

MEDEIROS GOTTARDI, HUMBERTO LOPES DA COSTA, VALDEMIR 

NASCIMENTO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação.

Procedam-se as anotações necessárias, na capa dos autos, quanto ao 

meu impedimento a fim de evitar conclusões indevidas.

Encaminhem-se estes autos ao meu Substituto Legal, com as nossas 

homenagens.

Procedam-se as anotações necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835093 Nr: 40299-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: MIRTON ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE MOURA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:OAB/MT 12.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 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: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Diante do exposto, conheço dos embargos ofertados por Laboratório São 

Nicolau Anatomia Patológica e Citologia e Gleyce Juventelles de Oliveira 

Anunciação, porém os REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, 

estes Embargos pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação 

daquilo que ficou decidido.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 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: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Diante do exposto:I) Conheço dos embargos ofertados por Helena Pavon 

Barros da Costa e os ACOLHO EM PARTE, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, para corrigir tão-somente o erro material 

apontado, retificando a parte disposit iva nos seguintes 

termos:“(...)CONDENO a parte requerida/reconvinte HOSPITAL SANTA 

ROSA ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no art. 85, 

§§2° e 8º do CPC”. No mais, mantenho a sentença como 

lançada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361429 Nr: 31307-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERBENS IMÓVEIS LTDA, OTACILIO PERON, HELBERT 

LUCAS CORREA MENANDRO, IVONIL LUCAS EVANGELISTA, KENIA 

ADRIANA DE AQUINO, JULIANO CESAR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETÉS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.461, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Considerando que o acordo não interfere na esfera jurídica dos demais 

exequente, diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, com fulcro no artigo 487, III alínea a e b do Código de Processo 

Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito em relação aos acordantes e quitado o débito decorrente do 

título executivo judicial, no montante de R$ 250.000,00.P. R. I. 

Comunique-se o juízo da 10ª Vara Cível acerca dos termos do acordo e da 

presente sentença homologatória, tendo em vista a penhora realizada nos 

rosto do autos decorrente do feito Código 719327.Remetam-se os autos 

ao cartório distribuidor para exclusão do polo ativo dos 

exequentes/sub-rogantes HELBERT LUCAS CORREA MENANDRO e 

IVONIL LUCAS EVANGELISTA.A execução prosseguirá em razão dos 

honorários sucumbenciais pertencente ao exequente OTACILIO PERON, e 

em razão do crédito remanescente do título executivo judicial aos 

exequentes/sub-rogantes KENIA ADRIANA DE AQUINO e JULIANO CESAR 

CLEMENTE.Encaminhe-se os autos a contadoria do juízo para cálculo do 

crédito exequento decorrente da sentença judicial e honorários 

sucumbenciais, deduzindo-se a quantia de R$ 250.000, quitadas 

decorrento do acordo parcial realizado nos autos.Após, diante o termo de 

penhora lavrado nos autos de fls. 2568, cumpra-se o decisório de fls. 

2566/2566-verso, nos seus demais termos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1025758 Nr: 34681-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRESTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA LOPES DE MELO 

LISBOA - OAB:13.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advocacia Coutinho e 

Polisel Advogados Associados - OAB:355, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 
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OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794100 Nr: 405-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, LOUISE DE 

MORAES GONÇALVES, ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: glenda alves correa lima Verde 

- OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 

16.319, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 Vistos etc.

A parte executada LOUISE comparece aos autos comprovando que 

efetuou, o pagamento do valor da condenação (fls. 500/501).

Diante disso, determino a intimação da parte credora ALPHAVILLE CUIABÁ 

para manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075400 Nr: 57688-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLY ENNY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGHT GPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA ( NOVCITY)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PETEREIT DE PAOLA 

GONÇALVES - OAB:133.676 OAB/RJ

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando o acordo homologado em sede recursal, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120982 Nr: 19228-93.2016.811.0041

 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: SINDICATO ESPECÍFICO DOS EMPREGADOS EM 

EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA E ÁREA VERDE DO ESTADO/MT, 

ROGER GUILHERME DA SILVA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO MARINHO DO 

NASCIMENTO - OAB:6304/O

 Ante o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, acolho a 

preliminar arguida pelo demandado para reconhecer a incompetência 

absoluta deste Juízo para conhecer da matéria, declino-a em favor da 

Justiça do Trabalho, para onde determino a remessa deste feito, com as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127975 Nr: 22131-04.2016.811.0041

 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: TALITA BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a requerida tem a 

obrigação de custear todo o tratamento objeto dos autos e prescritos 

pelos médicos referente à bariátrica, bem como para:RATIFICAR a decisão 

que antecipou os efeitos da tutela.CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que 

considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da 

causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794100 Nr: 405-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, LOUISE DE 

MORAES GONÇALVES, ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: glenda alves correa lima Verde 

- OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 

16.319, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, nos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para o efeito de corrigir o 

conteúdo da sentença publicada, considerando o erro verificado, e torno 

sem efeito à decisão anteriormente lançada.Na parte que não foi objeto da 

correção, permanece a sentença como lançada nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882473 Nr: 18265-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON CAMPOS, FABIANA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 
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OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Determino a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas a serem indicadas.

 No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 769166 Nr: 22112-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CESAR DE ARAUJO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORADE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL - GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Vistos etc.

Às fls. 346/358 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 862623 Nr: 3763-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos após o retorno do Egrégio Tribunal de Justiça.

Verifica-se que às artes apresentaram minuta de acordo às fls. 422/423.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789739 Nr: 43765-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 )Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 59.553,17.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 822145 Nr: 28327-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428613 Nr: 10216-65.2010.811.0041

 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: MUSTAFA AYESH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9451, 

KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:13683, Lucimar Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (10.04.2006) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 
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à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1045517 Nr: 44130-47.2015.811.0041

 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: NICSON NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAIDES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, inciso III alínea “a” do CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e por 

consequência, CONDENO a requerida à proceder a transferência dos 

débitos e da titularidade do veículo adquirido para si, desde a data da 

tradição.CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais).P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897841 Nr: 28179-47.2014.811.0041

 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: ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910786 Nr: 37394-47.2014.811.0041

 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: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY AMARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030

 Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, da competência jurisdicional para analisar o interesse em favor 

de uma das VARAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA CAPITAL, para onde 

determino a remessa deste feito, com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de 

processo incluso na meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826233 Nr: 32174-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DELCARO HOTÉIS 

LTDA - ME em face de CAB CUIABÁ S/A.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento do valor depositado 

nos autos de fls. 397/398, em favor da exequente, mediante transferência 

para conta indicada às fls. 400.

Após, determino que seja expedido alvará de levantamento do valor 

consignado nos autos, em favor da executada CAB, mediante 

transferência para conta indicada às fls. 401, nos termos da sentença.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 782663 Nr: 36317-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR BERENICE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Assim, restando evidente a desídia do requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 

485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser a parte 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem honorários ante 

a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Com o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 761254 Nr: 13701-05.2012.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA BARBOSA, VAGNER BATISTA 

GUIMARÃES, JOSE MARCIO DA SILVA, ARTAMIRO ANTUNES DE 

ALMEIDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO PEREIRA, JADSON FRANCO 

VERNER, JADIANE JESSIKA FRANCO VERNER, STEEL PTOTECTION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 
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DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital da requerida.Fixo em 30 dias o 

prazo do edital.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 985509 Nr: 16544-35.2015.811.0041

 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: CARMEM LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MATOS VIANA, ROSANGELA 

MATOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 Vistos etc.

Considerando que até a presente data a requerida não fora citada nos 

autos em apenso, e que a mesma é autora da presente demanda, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que apresente nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, seu endereço atual sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820957 Nr: 27174-24.2013.811.0041

 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: ROSANGELA MATOS VIANA, ROSANGELA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPPY TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, CARMEM LÚCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORKI 

SANTIAGO - OAB:MT/11.406

 Vistos etc.

Considerando que até a presente data a requerida não fora citada na 

presente demanda, e que a mesma é autora nos autos em apenso e 

possui advogado constituído, DETERMINO a expedição de mandado de 

constatação para o endereço de seu procurador, a fim de que este 

informe ao Sr. Meirinho o atual endereço da ré, para em seguida ser 

procedida sua citação.

No mais, DETERMINO o cumprimento do decisório de fls. 119/119v.

Intime-se.

Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756884 Nr: 9025-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas a serem indicadas.

 No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751668 Nr: 3441-63.2012.811.0041

 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: JANDERSON DA COSTA PEIXOTO, ISABELLE DE 

QUEIROZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME, TRANSPORT LOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933, RONALDO LUIZ DE 

ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:OAB/MT 7360-B, LUCIANA CASTANHO SAGIN - OAB:11.522, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, para CONDENAR o 

demandado a pagar aos autores o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ). Em razão da 

sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §§ 2º e 8° 

do art. 85 do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860144 Nr: 1853-50.2014.811.0041

 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: SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA CUIABANO, LEONEL 

PEDRO DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, na pessoa do seu advogado, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893748 Nr: 25734-56.2014.811.0041

 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: TONY CESAR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente via AR, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 465614 Nr: 33092-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: HILARIO GORGONHO DE OLIVEIRA, CELESTE GOMES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENODINA PEDROSO DUARTE, 

ESPÓLIO DE ROQUE JOSÉ DUARTE, DANIEL LÚCIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL C/C PEDIDO 

ALTERNATIVO DE USUCAPIÃO interposta por HELÁRIO GORGONHO DE 

OLIVEIRA e CELESTE GOMES DE OLIVEIRA contra ESPÓLIO DE ROQUE 

JOSÉ DUARTE e ESPÓLIO DE ENODINA BARROS PEDROSO 

representados por DANIEL LÚCIO DUARTE, todos devidamente 

qualificados.

Verifica-se dos autos que às fls. 141/143 foi informado pela autora o 

falecimento do Autor HILARIO GORGONHO DE OLIVEIRA, tornando-se 

assim, necessária a sucessão processual conforme leciona o artigo 110 

do CPC.

Diante da informação do falecimento da parte autora, com fulcro no artigo 

313, I, do CPC, a suspensão do feito até que seja regularizada a 

representação processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Morte do 

Executado no curso do processo. Extinção do feito pelo magistrado 

sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. Necessidade de 

determinar a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do 

devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 265 do CPC. - Sentença 

desconstituída para que retornem os autos ao Juízo de origem, 

observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da legislação 

pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. (TJSE - 

Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2ª. 

CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011).

Dessa forma, suspendo a presente ação, determinando a intimação da 

autora a fim de que promova a sucessão processual, com a intimação do 

espólio, herdeiros ou eventuais sucessores no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do inciso II do parágrafo 2º 

do artigo 313.

 Não tendo sido realizada a citação, DETERMINO a indicação pela parte 

autora de endereço do Confinante ODENIR DE ARRUDA FILHO e do 

representante do ESPÓLIO do polo passivo, para em seguida, seja 

promovida a citação de ambos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791966 Nr: 46054-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: ZEIDAN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o 

contrato de locação celebrado entre as partes, bem como CONDENO o 

requerido ao pagamento de:a)Aluguéis vencidos e não pagos referentes 

aos meses de 20.07.2012 até a desocupação (28.01.2013), cada um no 

valor de R$ 7.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal, 

devendo ser acrescida a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor de cada aluguel em atraso.RATIFICO a tutela anteriormente 

deferida.CONDENO, ainda, o demandado, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727888 Nr: 23787-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE PACHECO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 369.647,22.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Com relação a 

penhora dos imóveis, intime-se a exequente a fim de que apresente 

matrícula atualizada dos bens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 915531 Nr: 40566-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: CRISTINA CATARINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a cota ministerial apresentada às fls. 46/48, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que comprove nos autos se o registro que 

busca a retificação é de seu cônjuge, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Intime-se.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859078 Nr: 974-43.2014.811.0041

 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: MARIA DE LURDES PINHEIRO DA SILVA BRAGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DOS SANTOS BONFIM, ROBSON 

SEIXAS DE ALMEIDA, ANGELICA SEIXAS DE ALMEIDA, ÉRICA SEIXAS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:1382/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas.Não tendo sido angularizada a relação 

processual por meio da citação, incabível a condenação em honorários 

advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com 

as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789286 Nr: 43286-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 923.576,33.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844359 Nr: 48183-42.2013.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, AM PM 

COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 

10524

 Portanto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR rescindido os contratos entabulados entre as partes, 

bem como AUTORIZO o autor a retirar os equipamentos dados em 

comodato aos requeridos.CONDENO os requeridos ao pagamento da multa 

compensatória prevista no item 8 do contrato e ainda, que devolva à parte 

autora os bens cedidos em comodato, arcando com as despesas de 

retirada e transporte dos referidos bens, conforme previsto no item 11 do 

pacto.CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do artigo 85 do 

Novo Código de Processo Civil. P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1074793 Nr: 57430-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIREDO PISSURNO MOTTA PINTO, 

DIJALMA MOTTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104

 Vistos etc.

Com o retorno dos autos da 2ª Instância, abriu-se vista às partes, 

conforme fls. 277.

Às fls. 278 comparece a exequente, pugnando pela instauração de 

Cumprimento de Sentença.

Na sequências, às fls. 282, manifesta-se a executada, alegando 

cerceamento de defesa, visto não ter ocorrido publicação do Acórdão em 

nome da patrona constituída.

Desta forma, REMETAM-SE os autos a secretaria da 3ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

certificação/análise do alegado pela requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1173524 Nr: 41525-94.2016.811.0041

 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: CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454907 Nr: 26299-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLICE ROSÁLIA VUADEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - 

OAB:11867-A, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882579 Nr: 18325-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA FERNANDES COLLAREDA, CELSO MICHELIM 

COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENP ESCOLA NOVA PEDAGOGIA S-C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 11.620,80.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073624 Nr: 56914-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, JOSE 

APARECIDO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR BORBA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260.233/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro nova tentativa de arresto via Bacenjud, conforme requerido pela 

exequente às fls. 79, pelas mesmas razões fundamentadas no decisório 

de fls. 64/65.

Mantenham-se os autos conclusos para busca via Bacenjud.

Providencie a parte exequente a citação da executada no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760473 Nr: 12835-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 351.101,90.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073027 Nr: 56679-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SERRA DO MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES B. DE OLIVEIRA 

- OAB:11.313-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 128.750,56.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 839438 Nr: 43970-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ROGÉRIO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS PARA 

POSTOS COBRA EIRELI, LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rodrigues - 

OAB:13.486, elza maria ferreira - OAB:, ISAIAS JUNIOR TRISTÃO 

BARBOSA - OAB:43295PR

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 3.740,34.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 222233 Nr: 30242-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA, ELISABETE 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud, INFOJUD e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371122 Nr: 7620-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE ZANATTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BORGES SALAMONI - 

OAB:, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817884 Nr: 24303-21.2013.811.0041

 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 DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PANTALEÃO 

RIBEIRO - OAB:OAB-PR 26.397, MARCIA APARECIDA GIL RIBEIRO - 

OAB:OAB-PR 35.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PRATES - OAB:16443 

/ MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e consequentemente, 

CONDENO a requerida ao pagamento do(s):1. Aluguéis referentes aos 

meses de Julho de 2011 até Março de 2013 cada um no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), qual deverá ser devidamente atualizado e 

corrigido pelo INPC a partir da data de cada vencimento mensal, e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. 3. Débito condominial 

referente aos meses em que o imóvel ficou à disposição da requerida no 

valor de R$ 2.162,31 (dois mil cento e sessenta e dois reais e trinta e um 

centavos).CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434760 Nr: 13696-51.2010.811.0041

 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: H. S. A., MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para:I-DECLARAR que as promovidas 

possuem obrigação de autorizar e fornecer o tratamento Home Care, e 

demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, necessários 

para realização do tratamento do paciente H.S.A.RATIFICO a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela.Deixo de arbitrar verba honorária em favor 

da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda Constitucional n° 80/14, 

que conferiu a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e 

Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96407 Nr: 12083-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO 

LTDA., ALFREDO LEITE HAGE, PAULO BATISTA BARBOSA, GUILHERME 

ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE MELLO, JOSE GERALDO DE 

SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10430, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 
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deverá recair sobre dinheiro na conta ALFREDO LEITE HAGE, sobre a 

quantia incontroversa indicada pela executada de R$ 

1.693.622,91.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso 

em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140054 Nr: 27379-48.2016.811.0041

 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: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA, 

RODRIGO MISCHIATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos do incidente e trasladada às fls. 

261, retificando-se a capa dos autos com a inclusão do assistente 

litisconsorcial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1145390 Nr: 29809-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO XAVIER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE MELO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de citação em ambos endereços de fls. 50, a fim de 

se evitar nulidades.

Caso negativo, conclusos para sentença, tendo em vista a citação já 

realizada via edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 723513 Nr: 19106-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HZO CONSTRUÇOES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, ELONIZIO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, DANIELA FRATA DOS SANTOS - OAB:13675, 

FAISSAL JORGE CALIL FILHO - OAB:14.416

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901540 Nr: 30993-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 2.301.020,82.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388991 Nr: 24533-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTHONY BOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro nova tentativa de bloqueio via Bacenjud, conforme requerido pela 

exequente às fls. 162/163, pelas mesmas razões fundamentadas no 

decisório de fls. 130/131-verso.

Mantenham-se os autos conclusos para busca via Bacenjud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 
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Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 822014 Nr: 28199-72.2013.811.0041

 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: MÁRCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATO, 

DIANA CORRÊA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO 

EMPRESARIAL MARUANÃ, PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Assim, diante da controvérsia e considerando o pedido da denunciada 

pela produção de prova pericial, nomeio o perito: JORGE CARDUS 

BARROS FIGUEIREDO, Engenheiro Civil, CREA MT 1202326439, Endereço: 

Rua das Araras Vermelhas, nº 145, Q. 34, L. 13, Condomínio Belvedere, 

Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, Cep: 78.075-872, contato: (65) 9608 – 

0056, e-mail: jcardus2010@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o requerido 

Paiaguás Participações E Administração Ltda para depositá-los, no prazo 

de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 

95).Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta 

por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do 

laudo.Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da referida 

designação.O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos.Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazoApós, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827249 Nr: 33132-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CHAVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Aportou perante este Juízo o Ofício Circular n. 193/2018, encaminhado 

pela E. CGJ, por meio do qual da publicidade acerca da situação dos 

processos envolvendo a executada, e conforme requerimento do juízo 

destinatário da ordem de penhora exarada nos autos.

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, noticia que, por 

ora, não é possível responder as solicitações judiciais que versam sobre a 

disponibilidade de valores e pagamento, pois há pedido de autofalência 

formulado pela empresa executada perante o juízo do Espírito Santo (seu 

domicílio).

Diante do cenário, determino que seja colacionado aos autos o 

mencionado ofício e cópia do expediente do juízo da ACP, bem como a 

suspensão do feito, uma vez que a executada provavelmente está fada à 

falência, conforme noticiado, até a deliberação do juízo da falência acerca 

do pedido formulado, sendo que possivelmente os credores lá deverão se 

habilitar, submetendo-se ao concurso de credores.

Aguarde-se em arquivo o desfecho do pedido de autofalência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 816109 Nr: 22561-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BENJAMIM 

BRIGHENTI - OAB:OAB/SP 317.646, AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, PAULO 

DANIEL CICOLIN - OAB:312408

 .Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866868 Nr: 7072-44.2014.811.0041

 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: EMANUEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM KAMEL ABOU RAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HELCIO CORREA GOMES - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o requerido/apelado a fim de que apresente as contrarrazões ao 

apelo de fls. 201/208.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866868 Nr: 7072-44.2014.811.0041

 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: EMANUEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM KAMEL ABOU RAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HELCIO CORREA GOMES - OAB:
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 Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância do 

vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042472 Nr: 42743-94.2015.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Vistos etc.

 Proferida a sentença de mérito, a embargante opos embargos de 

declaração às fls. 130/272, com propósito infringente (modificativo), 

indispensável o respeito ao contraditório e a ampla defesa em face da 

parte embargada.

Dessa forma, intimem-se a embargada/autora para manifestação no prazo 

legal.

Após, voltem os autos conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 114575 Nr: 4326-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROMONTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL, JOSÉ MONTEIRO DE FARIAS, NICOLINA SIQUEIRA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5.767, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, VALDEVINO 

FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:4641-E/ 

OAB/MT

 Vistos etc.

Diante da desconsideração da personalidade jurídica, necessário a 

citação pessoal dos sócios a luz do entendimento esboçado pelo STJ sob 

a vigência do CPC/73.

Intime-se o exequente para que indique o endereço para citação, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372247 Nr: 8697-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO E BONICONTRO LTDA., AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17.046

 Vistos etc.

DETERMINO que se proceda a penhora sobre o imóvel de fls. 193/216, 

dados em garantia hipotecária, nos termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 

e 845 § 1° do Código de Processo Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula 

atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora.

Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as 

partes para manifestarem no prazo legal.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 

bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68136 Nr: 1732-23.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULINO SIMMI, ROMILDO ALENCAR 

POTTI, ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise da exceção de pré-executividade 

apresentada pelo executado às fls. 498/505-verso.

A resposta da exequente foi apresentada às fls. 507/510.

É o relatório.

Decido.

A matéria da exceção arguida pelo executado, cinge-se ao 

reconhecimento da prescrição intercorrente.

 A prescrição intercorrente ocorre após propositura da ação, com seu 

princípio após a citação na fase de execução. Esta, fica caracterizada, 

diante da inércia do autor que deveria prezar pelo regular andamento do 

processo.

Não é o que consta dos autos.

Embora o executado demonstre o numerosos anos de tramitação 

processual, não pode atribuí-los a exequente.

Os executados não se preocuparam com o adimplemento da obrigação, e 

não podem de forma oportunista requerer a punição do exequente por 

suas manobras de ocultação.

Não se nota dos autos a paralização do feito pelo prazo prescricional, bem 

como não houve intimação da exequente sem que esta efetivasse o 

prsseguimento do feito, motivo pelo que não há como se reconhecer a 

prescrição intercorrente.

Posto isso, rejeição a exceção de pré-executividade do executado e 

determino a sua intimação, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em 

juízo bens passíveis de penhora suficiente para satisfação do debito, 

consignado, sob pena de DESOBEDIÊNCIA.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 457/457-verso, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância bloqueada nos autos em 

favor da exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364167 Nr: 1794-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TEIXEIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO GOMES FLORES 

JUNIOR - OAB:15.362-MT, MÔNICA DA SILVA COSTA - OAB:23.320
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 Vistos etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 215620 Nr: 24511-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

321/327, em razão dos honorários sucumbenciais.

Retifique-se a capa e polo da demanda

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 913191 Nr: 38997-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO ARAÚJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DE PAULA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:215791/SP, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - 

OAB:18333-O

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

361/364 em razão dos honorários sucumbenciais.

Retifique-se a capa e polo da demanda

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750735 Nr: 2466-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L P BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9056

 Vistos etc.

Diante da certidão negativa do Oficial de justiça de fls. 137, intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1147656 Nr: 30693-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOUNT BLANC FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA SERVE BEM CAMINHONEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Diante do processamento da recuperação judicial da primeira executada, 

DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da MECANICA SERVE BEM CAMINHONEIRO, sobre a 

quantia de R$ 76.532,35.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891023 Nr: 23913-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Cuida-se de Cumprimento Sentença em desfavor de OI BRASIL TELECOM 

S/A, devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 127/127-verso, foi requerida a instauração da fase de 

cumprimento de sentença.

É publico e notório que a executada se encontra em recuperação judicial.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 
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incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456530 Nr: 27247-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LAVRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO 

BORGES COSTA, RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, FABIO MARTINS 

DEFANTI, EDITORA MART - MART PRODUÇÕES ARTISTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PALUMBO FERNANDES 

- OAB:7821/MS, CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO - OAB:5233-B-MT, 

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 Posto isso, considerando que não houve êxito na tentativa de penhora 

on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através do Sistema Renajud.Procedida à 

penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a negativação dos dados 

do executado está se tornando uma ferramenta eficaz na exigência do 

cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de 

execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso 

temporal razoável, DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com 

menção expressa aos valores, juros e correção monetária, entregando-a 

à parte credora para que se proceda à inclusão dos dados dos 

executados junto aos órgãos protetivos de crédito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 808553 Nr: 15018-04.2013.811.0041

 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: OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA, DENIR COSTA 

MAURIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR rescindido o contrato entre 

as partes, e por consequência DETERMINAR a restituição do imóvel ao 

autor.DETERMINO a expedição de Ofício ao Cartório competente para que 

anule as averbação na matrícula referente à venda do imóvel, retornando 

o mesmo ao domínio da autora.CONDENO o requerido ao pagamento a 

título de multa contratual o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, a partir desta data.CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 367140 Nr: 5217-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDELITA DE FÁTIMA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:OAB/MT 23.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Nota-se que após o 

cálculo, a controvérsia se mostra mínima, tendo a parte executada 

discordando de apenas R$ 2.068,45, e pugnando pelo seu abatimento do 

cálculo, e propondo o pagamento parcelado com entrada de 

30%.Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da 

nova lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.Após, intimem-se as partes, bem 

como seus respectivos procuradores para o ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023425 Nr: 33612-95.2015.811.0041

 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: LUIZ EDWIGES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVINA ROSA DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:7.031, 

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, BRUNA FRANCE 

GOMES SIMÕES - OAB:22.414, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22.926/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA 

A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de Ação de Retificação de Registro Público de Imóvel, que 

tem natureza de jurisdição voluntária, necessária intervenção do Ministério 

Público nos autos.

Assim, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, conceda-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

No mais, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Cartório Distribuidor 

para que faça as anotações pertinentes, tendo em vista que a Sra. 

Estevina Rosa Daltro foi integrada no polo passivo da demanda, quando na 

verdade postulou o autor a sua inclusão no polo ativo da lide, na qualidade 

de interessada.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836671 Nr: 41611-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CAMPOS VILELA, SANDRA MARIA DA SILVA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Posto isso, determino a pesquisa judicial de veículos existentes em nome 

da parte executada, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito. Mantenham-se os autos conclusos para 

consulta.Efetivada a consulta, verificou-se a existência de 42 (quarenta e 

dois) veículos em nome da executada.Assim sendo, intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições e pesquisa acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação.Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos 

procuradores para o ato.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809962 Nr: 16456-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, 

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818414 Nr: 24760-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA BATISTA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada sobre o valor 

total de R$ 6.576,32.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida 

através dos Sistemas Bacenjud.Efetivada a penhora, determino a 

intimação das partes para manifestarem no prazo legal. Tornando exitosa 

a penhora de valores, oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se a certidão premonitória conforme 

requerido pela parte, mediante a comprovação da taxa 

judiciária.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 925557 Nr: 46873-64.2014.811.0041

 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: DALVA SANTANA DURGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da demandada, na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de 

estilo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039460-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039460-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Identifique-se o feito. 

Determino a remessa do autos a Secretaria para correção do fluxo com a 

utilização da opção 25 – a fim de que o feito seja encaminhado ao 

substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038875-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CATARINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038875-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO CATARINO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h48min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038462-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038462-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOISES GOMES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 09h04min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038458-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038458-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 09h20min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040546-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUIZA ULLRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040546-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANAINA LUIZA ULLRICH REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038877-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

MISABEL MARTINS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038877-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE, MISABEL MARTINS ROSA DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

27/03/2019 às 09h52min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 
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autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039300-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039300-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h08min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039254-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO ANTONIO ALMEIDA GODOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039254-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITALO ANTONIO ALMEIDA GODOIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038953-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038953-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDERSON ALMEIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 
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recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h40min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039660-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIL DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039660-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADIL DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 10h56min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039599-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL HAUSCHILD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039599-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS DANIEL HAUSCHILD RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039421-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOARES ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039421-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO SOARES ARRUDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 11h44min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 
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contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039833-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039833-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO BOSCO MENDONCA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039829-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE PEREIRA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039829-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVANETE PEREIRA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 

08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039784-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA PROENCA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039784-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA ANTONIA PROENCA MEDEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h16min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039714-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039714-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZAQUEU CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 08h32min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040101-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WESLEY DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040101-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVID WESLEY DE OLIVEIRA CARDOSO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h48min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041478-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041478-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARMELITA DIAS DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

De Cláusula Contratual Com Danos Morais Com Pedido De Tutela De 

Urgência, proposta por CARMELITA DIAS DE ARAUJO, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já 

qualificados; A parte autora narra que, é residente em um imóvel na qual 

possui a Unidade Consumidora n° 6/275882-9. Relata que, reside sozinha 

no imóvel e sempre procurou consumir pouca energia elétrica, tendo um 

consumo em média de 175 kWh. Explana que, em janeiro de 2018, recebeu 

uma fatura com o valor acima da média de consumo, na qual ficou 

surpresa com o valor cobrado, pois além de morar sozinha, não 

permanece regularmente em sua residência. Pugna pelo deferimento da 

antecipação da tutela para que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento da energia elétrica em sua residência, bem como de inserir 

os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação Revisional De Cláusula Contratual Com Danos Morais 

Com Pedido De Tutela De Urgência, proposta por CARMELITA DIAS DE 

ARAUJO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Verifica-se que a autora, colacionou aos autos 

Histórico de Consumo (ID. 16776815), em que é demonstrado que a fatura 

objeto da presente demanda é de valor acima da média, além de ter 

juntado aos autos a fatura debatida no pleito (ID 16776816), 

caracterizando assim, em sede de cognição sumária a probabilidade de 

direito. A demonstração do perigo de dano reside na relevância do bem 

tutelado por ser um serviço indispensável e essencial à sobrevivência 

humana, ademais, a negativação do nome da autora, a privaria de realizar 

transações financeiras e usufruir de certos serviços, além do a seu 

prestígio creditício, o qual goza na praça como boa pagadora. Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida. 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 
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convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte no fornecimento do serviço no imóvel de Unidade 

Consumidora nº 6/275882-9, bem como de enviar os dados da autora aos 

órgãos de proteção ao crédito, em razão somente da fatura discutida 

nessa demanda. DETERMINO a intimação da parte autora para que 

proceda com o depósito judicial do valor que reputa ser devido na fatura 

objeto da presente demanda, sob pena de revogação da liminar, no prazo 

de 15 dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2019 às 09h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040051-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINHEIRO DA FONSECA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040051-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE PINHEIRO DA FONSECA DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 09h04min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039926-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BEATRIZ DE MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039926-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LARISSA BEATRIZ DE MORAES NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 09h20min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039924-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039924-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANASTACIO PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040290-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TAQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040290-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON TAQUES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 09h52min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040286-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. L. (AUTOR(A))

ROSENY APARECIDA DE SOUZA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040286-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS DE SOUZA LINO, ROSENY APARECIDA DE SOUZA FRANCA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h08min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040275-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO CRISPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040275-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR ANTONIO CRISPIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040200-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040200-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADENIR SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040398-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040398-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY GOMES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h56min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040307-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MACEDO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040307-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR MACEDO DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 11h28min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040306-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA (AUTOR(A))

F. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040306-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA FERREIRA ALVES, ROSENY FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 11h44min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 
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contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041129-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041129-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS RODRIGUES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040888-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSO RIBEIRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040888-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMILSO RIBEIRO GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040846-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040846-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h32min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040400-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA (AUTOR(A))

DENIR PEREIRA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040400-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA, DENIR PEREIRA ESPINDOLA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 08h48min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041190-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041190-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 09h04min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041244-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041244-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/03/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041463-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041463-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER ARRUDA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2019 às 10h08min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040379-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENTONI DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040379-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENTONI DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi encaminhado 

equivocadamente a este juízo, pois foi distribuído por dependência aos 

autos n° 33097-94.2014.811.0041 (cód 904346) em tramite na 7ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004592-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUZA MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEUZA MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE CASTRO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 17.06.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela extinção da ação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO A parte requerida arguiu a 

existência de coisa julgada (art. 502, CPC), afirmando que a autora propôs 

duas ações idênticas, a presente, e outra distribuída na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – MT, sob o n° 40723-96.2016.811.0041, tendo a 

mesma causa de pedir e pedidos. Infere-se dos autos que a autora 

pretende o recebimento de indenização decorrente de seguro obrigatório 

(DPVAT), em razão de acidente de transito ocorrido em 17.06.2016, o qual 

lhe ocasionou invalidez permanente. Realmente, em análise aos 

documentos acostados com ID 13910035 verifica-se que a demandante 

ajuizou ação de cobrança perante aquele Juízo, cujo pedido foi o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório, em razão do acidente 

sofrido na mesma data relatada nestes autos. Observa-se ainda, que no 

referido processo, houve a procedência do pedido contido na inicial. Como 

se vê, denota-se a ocorrência da coisa julgada no tocante ao pedido de 

condenação de indenização de seguro DPVAT, pois já foram apreciados 

pelo Poder Judiciário. Conforme dispõe o art. 337, § 4º do CPC, “Há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado”. Ainda, o § 2º do mesmo artigo, diz que “Uma ação é idêntica a 

outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido”. No tocante a coisa julgada material ainda dispõe o nosso 

Código de Processo Civil: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso”. Na definição de Sérgio Porto, “a coisa julgada 

representa, efetivamente, a indiscutibilidade da nova situação jurídica 

declarada pela sentença e decorrente da inviabilidade recursal”. (in Coisa 

Julgada Civil). Para a questão, porém, não ser discutida em razão da coisa 

julgada é necessário que haja a identidade de partes, pedido e causa de 

pedir entre a demanda já transitada em julgada e a outra ajuizada. No caso 

em tela, é clara a identidade entre as causas de pedir ou pedidos. 

Inexistem fatos novos aduzidos pela autora na presente demanda, 

considerando o ponto nevrálgico desta lide. Além disso, há absoluta 

identidade entre as demandas (art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC), restando, 

assim, configurada a coisa julgada material. Cito precedentes: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. IDENTIDADE DE AÇÕES. 

COISA JULGADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO, COM BASE NO 

ART. 267, V DO CPC E CONDENOU A PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70066608597, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/11/2015) Seguros. DPVAT. Processual 

civil. Coisa julgada verificada. Extinção do processo, nos termos do artigo 

267, V, c/c com artigo 301, §1º, do CPC. Manutenção da condenação das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. À unanimidade, 

julgaram extinto o feito. (Apelação Cível Nº 70063821342, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 19/11/2015) APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. MATÉRIA 

JÁ DISCUTIDA NO ÂMBITO JUDICIAL. PREFACIAL DE COISA JULGADA 

MATERIAL ACOLHIDA. 1. Vislumbra-se a existência de coisa julgada 

quando as partes, a causa de pedir e o pedido são os mesmos de pleito 

anteriormente ajuizado. Inteligência do art. 301, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. 2. No caso em exame cumpre destacar que, embora a 

demanda proposta na 2ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo tenha 

sido ajuizada apenas contra a Santander Seguros S/A, e a presente 
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demanda interposta contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A e Santander Seguros S/A, ambas as rés fazem parte do pool 

de seguradoras integrantes do consórcio de operação do seguro 

obrigatório DPVAT, portanto, integram o mesmo pólo passivo da causa. 3. 

Por outro lado, da mesma forma que qualquer seguradora pertencente ao 

referido consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro obrigatório, mesmo que tenha ocorrido o pagamento parcial na 

via administrativa por seguradora diversa, o ajuizamento de ação contra 

uma das seguradoras impossibilita que as demais sejam acionadas em 

Juízo, uma vez que são consideradas em consórcio e, por via de 

conseqüência, solidariamente responsáveis pela indenização securitária 

em tela. 4. Assim, configurado o instituto jurídico da coisa julgada, na 

medida em que a causa de pedir é a mesma, pois se trata do mesmo 

acidente com veículo automotor, assim como o pedido para receber o 

seguro legal em tela, reconhecendo-se que também as partes são as 

mesmas, devido ao consórcio de seguradoras para esta espécie de 

seguro legal, a conseqüência jurídica é a extinção do processo sem 

resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, do CPC. 

Dado provimento ao apelo das demandadas. Prejudicado o exame do 

recurso da parte autora. (Apelação Cível Nº 70065530941, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 11/11/2015). Com estas considerações, reconheço coisa 

julgada, uma vez que a ação que tramitou no 4ª Vara Cível desta Capital, já 

se encontra acobertada pela coisa julgada material, devendo este 

processo ser extinto sem resolução do mérito, pois como a lide já foi 

julgada por sentença firme, é vedado ao juízo julgá-la novamente. De 

acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, o 

juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (grifo nosso) A matéria 

referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigos 

485, § 3º e 337, § 5º). Desse modo, caracterizada a coisa julgada, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, V, do CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO ainda o requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029528-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VERISSIMO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029528-63.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA CARLA VERISSIMO NERES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA 

CARLA VERISSIMO NERES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 26.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 
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processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Assevera a seguradora que “No 

caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos requisitos exigidos pela 

norma processual, inexistindo pagamento do seguro obrigatório por parte 

do proprietário do veículo, este não tem direito ao recebimento da 

indenização decorrente do mesmo”. Cinge-se em alegar impossibilidade de 

pagamento da indenização à vítima de acidente de trânsito quando o 

pagamento do prêmio está em atraso. Consigna-se ser desprovida de 

amparo legal a alegação da demandada de que a ausência de pagamento 

do prêmio do seguro em questão afasta o direito da vítima de pedir 

indenização. É pacífico o entendimento de que o atraso no pagamento do 

seguro não impossibilita o seu recebimento pelo beneficiário, conforme a 

Súmula 257 do E. STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou 

não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não 

autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos 

casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% de lesão neurológica. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano 

cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de 

orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda 

completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital 

ou autonômica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: LESÃO NEUROLÓGICA: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (26.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002514-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

MARIA ELIANE DE OLIVEIRA OAB - 019.296.301-58 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002514-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO REPRESENTANTE: 

MARIA ELIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.12.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 
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feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS. A requerida aduz que o documento apresentado pela parte 

autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – 

MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO 

ASSISTIDO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. 

Em análise dos autos, verifica-se que a parte requerente juntou aos autos, 

sob o Id: 14509733, instrumento procuratório em razão da maioridade 

atingida. Desta forma, resta prejudicada a preliminar arguida. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014)” Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
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processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão 

esquerda. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 
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da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (03.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031412-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031412-30.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDINEY CAETANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VALDINEY 

CAETANO DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.08.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o 

documento apresentado pela parte autora não é suficiente para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer 

a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da 

parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a 

regulação administrativa. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 
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administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do Seguro 

DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade de determinar a 

intimação da parte autora para que proceda com a regulação 

administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 
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morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão 

esquerda e 50% do 5° dedo da mão direita. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 -5° DEDO 

MÃO DIREITA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 3.037,50 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (27.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028962-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 17.07.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade do reembolso de despesas 

médicas. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares de 

mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. A parte autora impugnou a Contestação. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 
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pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu 

artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em decorrência de 

acidente automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. § 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até 

R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o 

§1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá 

se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 

“para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como 

fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e 

outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico 

assistente”. Conforme consignado, mostra-se possível o ressarcimento 

pelas despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, desde 

que demonstrado o pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se 

que a parte requerente juntou aos autos toda documentação necessária 

para a comprovação dos gastos destinado ao tratamento da lesão sofrida, 

comprovando desta forma, o nexo de causalidade entre ambos. Desta 

feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que 

os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela recorrida, 

não existindo desta forma, obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo conseguiu cumprir o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 
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inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, a seguradora ré não comprovou 

a falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as 

informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer 

fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. Inobstante, da análise dos documentos 

colacionados aos autos, verifica-se que a somatória dos gastos médicos 

comprovados pelo requerente perfazem o importe de R$450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais). No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

do reembolso pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de 

indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, 

estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 

11.482/07, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do 

desembolso. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023836-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DIAS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1023836-20.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

NOEL DIAS DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

ao Id: 16564188 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento 

do valor remanescente da condenação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006988-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006988-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

TIAGO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

ao Id: 14722945, comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento 

do valor remanescente da condenação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1037036-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

AGRIMENSURA LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

comparecer no balcão da secretaria para assinatura do termo - 

ID:16791209.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786950 Nr: 40861-05.2012.811.0041

 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: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR, RICARTE DE FREITAS 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR 

BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 116 de 766



DANTAS - OAB:MT/8140-B, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021165 Nr: 32513-90.2015.811.0041

 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: JOSE ADEMAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Macedo Foles - 

OAB:23173/O, Lindolfo Macedo de Castro - OAB:7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730797 Nr: 26881-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ZEFERINO PRODUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088150 Nr: 5284-24.2016.811.0041

 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: ANDRESSA CRISTINA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSLIWEDDER SOUZA MORAIS, LARISSA 

SUELLEN POLVERINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818251 Nr: 24629-78.2013.811.0041

 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: GERALDO XAVIER GRUNWALD, GUILHERME 

GRUNWALD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102524 Nr: 4409-55.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

LTDA., ALFEO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro, demonstrando, assim, abandono da 

causa. Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, se manifestar sobre a extinção do feito, de acordo com o art. 485, § 

6º, do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307514 Nr: 16639-46.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILDO DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTA AGATHA 

WARMLING - OAB:MT 10428, JOÃO B. SULZBACHER - OAB:6889 MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifestar sobre o retorno dos autos da Instância Superior e, ainda, sobre 

a petição apresentada pela parte autora no processo principal código 

287865.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889564 Nr: 22951-91.2014.811.0041

 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: JPAFDS, JOÃO ETERNO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES - OAB:7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346, José Antonio Ignácio Ferreira Ribas - 

OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408542 Nr: 462-02.2010.811.0041

 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: WALVERLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código - 408542

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.357. Expeça-se alvará em favor da exequente no 
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valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129253 Nr: 22689-73.2016.811.0041

 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: ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por ELTON DOS SANTOS 

OLIVEIRA em desfavor da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 23 de novembro de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055386 Nr: 48956-19.2015.811.0041

 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: LIGIA ANTONIA CARVALHO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muszkat - 

OAB:OAB/SP222.797, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - 

OAB:14.153/MT

 Converto o feito em diligência e chamo a ordem para determinar a citação 

do requerido, Banco Pan S.A., no endereço especificado à fl. 41, qual 

seja, Avenida Paulista, n.º 1374, 12º Andar, Cidade de São Paulo – SP, 

Cep 01311924, nos termos da decisão inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171039 Nr: 40623-44.2016.811.0041

 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: MARIA GORETE MATIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MARCIO HENRIQUE PEREIRA - OAB:7659/O, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834

 Código - 1171039Visto.DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

requerida, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC).Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação em contato 

com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 23 de 

novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741693 Nr: 38533-39.2011.811.0041

 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: ARIELMA PACHECO ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE, 

ESPÓLIO DE MAIRA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO 

BRASIL - CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Indenização Por 

Danos Morais Em Razão do Uso Indevido de Imagem promovida por Espólio 

de Maira Pacheco, representado por Arielma e Souza Pacheco em 

desfavor de AABB – Associação Atlética Banco do Brasil – Cuiabá – MT 

para condenar esta ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Sum. 54-STJ).Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo CivilPublique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250780 Nr: 17633-11.2006.811.0041

 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: ESPÓLIO DE DONATO WELTER, ANDRÉ LUIZ WELTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Posto isso, considerando que o requerido é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, com fundamento no artigo 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação de Cobrança promovida 

pelo Espólio de Donato Welter, representado por André Luiz Welter em 

desfavor de Banco do Brasil S/A.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738331 Nr: 34901-05.2011.811.0041

 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: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TELES CADETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios 

interpostos por José Teles Cadette nos autos da Ação Monitória que lhe 

move Funerária Dom Bosco Ltda., convertendo a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial, bem como, o mandado inicial em 

mandado executivo, condenando o embargante ao pagamento de R$ 

1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o vencimento dos títulos e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.Condeno o embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, constituído na 

sentença, sopesados os critérios legais, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ele é 

beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada 

em julgado, intime-se o autor/embargado a apresentar o cálculo do débito, 

em dez (10) dias, prosseguindo-se na forma do artigo 702 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

8 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752260 Nr: 4088-58.2012.811.0041

 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: NEIDE PECORI BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA, COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/MT 355

 Código 752260

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 283/285), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097612 Nr: 9531-48.2016.811.0041

 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: ENEDINA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação promovida 

por Enedina da Silva Souza em desfavor de Agemed Saúde S.A, para 

confirmar a tutela antecipada que determinou que a ré a efetuar a 

cobertura de todos os procedimentos médicos, hospitalares, clínicos, 

internações e exames necessários para o tratamento da autora (fls. 

74/77). Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), e R$ 

5.840,00 a título de dano material, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 799380 Nr: 5802-19.2013.811.0041

 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: ANGELA MARIA FERNANDES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, Leonardo Pretto Flores - 

OAB:14638/DF, MARCILIO ALFREDO REBELATTO - OAB:49.276

 Código 799380

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 270/273), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904143 Nr: 32941-09.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA, JUREMA ROSALINA 

BARCELLA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA B. DE LIMA - 

OAB:7.669-0, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526 - B/MT, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271-MT, JOAO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

Embargos à Execução promovidos por Orlando Antonio Baracella, Jurema 

Rosalina Barcella e Fernando Barcella em desfavor de ADM do Brasil 

Ltda., para determinar o afastamento da cláusula penal de 50% (cinquenta 

por cento) contida na cláusula 7 do contrato, permanecendo a multa 

moratória de 10% (dez por cento) pactuada sobre o valor do débito, 

prosseguindo a Ação de Execução n. 7110-66.2008.811.0041 (apenso). 

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno 

os embargantes ao pagamento de 20% (vinte por cento) e a embargada 
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80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento do artigo 85, §§ 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, traslade-se para a ação 

executiva cópia desta sentença. Após, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096279 Nr: 8958-10.2016.811.0041

 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: JOSIANE BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Josiane Batista de 

Jesus em desfavor de Sky DHTV – Brasil Serviços Ltda., para confirmar a 

tutela antecipada concedida às fls. 40/41, no sentido de determinar a 

requerida a se abster de inserir o nome da autora nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ainda suspender a cobrança 

dos débitos decorrentes do contrato em questão. Declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes.Condeno a requerida ao pagamento para 

a autora no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção 

monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença, súmula 362 STJ) e 

juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC); a restituir 

a autora o que cobrou indevidamente pela fatura de fl. 34, no valor de R$ 

390,00 e de fl. 37/38, em R$ 385,20, no total de R$ 775,20, em dobro em 

R$ 1.550,40, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Condeno a parte ré ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de novembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011874 Nr: 28365-36.2015.811.0041

 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: GISELI ALVES SILVENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, MONALIZA MARTINS RACHIK - OAB:13.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 Converto o julgamento em diligência e obedecendo a sistemática do artigo 

357 do Novo Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito.O 

réu apresenta contestação às fls. 64/79, sem preliminar.Réplica à 

contestação às fls. 100/103, momento em que postula pela prova 

pericial.Verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:“Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe:“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial.§ 2° Serviço é qualquer atividade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738687 Nr: 35276-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: KELLY DE GAIVA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA BENEDITA DOS SANTOS PRADO, 

EROCI ROQUE PAIM, EUNICE REGINA SILVA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R. R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na inicial, 

para declarar rescindido contrato de locação entre as partes.Deixo de 

decretar o despejo, considerando a informação nos autos de que o imóvel 

foi entregue a autora.Condeno os requeridos ao pagamento dos aluguéis 

vencidos a partir de junho/2011 – planilha fl. 36, no valor mensal de R$ 

800,00, incluindo aqueles até a efetiva desocupação do imóvel 

(01.10.2011 - fl. 29), a serem corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros 

de mora pactuados, ambos a partir de cada vencimento e multa moratória 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, e ainda, ao 

pagamento de energia elétrica e IPTU, que não foram pagos na vigência da 

locação, com todos os acréscimos legais.Condeno os requeridos ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 25 de outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874759 Nr: 13247-54.2014.811.0041

 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: HUGO FREIRIA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a 

requerida a devolver para ao autor o valor de R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.Considerando 

que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 

favor da parte autora, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904780 Nr: 33419-17.2014.811.0041

 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: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO O. MARTINS, ALIRIO ARTHUR 

GUIMARÃES, PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO, SALVADOR 

FERNANDES DA COSTA, MARIA ROSA DE OLIVEIRA, JÚNIOR FIGUEIREDO 

MAGNODOSO, LUZIEMA PEREIRA DE AZEVDO, MARIA ISABEL 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10.625MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, configurada a litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931718 Nr: 50222-75.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar de Busca e 

Apreensão promovida por Conjunto Condomínio Residencial Miguel Sutil, 

representado pela comissão interina, em desfavor de Edson José de 

Almeida, para confirmar a decisão de fl. 31, que determinou a busca e 

apreensão dos documentos referentes a prestação de contas do período 

de fevereiro a dezembro de 2012, da gestão do requerido.Condeno a 

parte ré ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 

85, §§ 8º 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, defiro-lhe os 

benefícios da justiça gratuita, ficando o pagamento suspenso. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 24 de outubro de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128873 Nr: 22537-25.2016.811.0041

 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: LAURICE CORSINA DA COSTA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

TOCANTINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, EDACON (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por 

Laurice Corsina da Costa Braga em desfavor de Unitins – Fundação 

Universidade Tocantins, Centro Amazônico de Ensino Pesquisa e 

Extensão e Edacon (Sociedade Educação Continuada), e julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, § 6º c/c § 2º, do NCPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa 

por ser beneficiário da justiça gratuita (fl. 49-v), nos termos do art. 12, da 

Lei 1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas 

e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448381 Nr: 21925-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F C S, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER DARLAN EUZEBIO GODOI, CENTRO 

ODONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B/MT

 Código 448381Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 41.146,95.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. Por outro lado, restando a busca 

pelo Bacenjud negativa,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1232359 Nr: 15657-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCS, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER DARLAN EUZEBIO GODOI, CENTRO 

ODONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12.093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT

 Código 1232359

 Visto.

Nomeio como perito deste juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na 

pessoa de seu responsável técnico, com endereço comercial na Av. 

Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 

78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, independentemente de 

compromisso (art. 466, do NCPC).

 Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC).

 Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os 

honorários serão pagos pela requerida.
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O laudo deverá ser entregue no prazo de quinze dias.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815315 Nr: 21767-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELINDA OLIVEIRA LUCIALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES CONGELADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line (fls. 97/100) nas aplicações 

das executadas, Pães e Alimento Congelados MT Ltda. – Pães Puma e 

C.B.P. Industria e Comércio de Pães Congelados Ltda. - ME, tendo em vista 

o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 12.841,86 (doze mil 

oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) fls. 

98/100.Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do 

crédito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, 

na forma como determina os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado 

o bloqueio pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se de 

procedimento próprio disponível no sistema BacenJud, determinará a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854).§ 1º Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no 

campo “instituição financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para 

apresentação do CNPJ do Banco de destino. Na tela seguinte (campo 

agência) deverá ser indicada a agência onde é

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 213698 Nr: 5154-69.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRVALDO DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT, RAPHAEL MENEGUINI - OAB:9055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SOARES DE FREITAS - 

OAB:

 Código 213698Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 712,51.Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e 

da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. Por outro lado, restando a busca 

pelo Bacenjud negativa, intime-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 357815 Nr: 28229-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FESTINO DELGADO, ALINE RODRIGUES 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926356 Nr: 47307-53.2014.811.0041

 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: AMDSL, GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Código 926356Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 22.700,00.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882897 Nr: 18476-92.2014.811.0041

 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: REGINALDO RODRIGUES GOULART

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Código 882897

Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, nº 1013361-60.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de 

Direito Privado, interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento, em desfavor de Reinaldo Rodrigues Goulart, digitada em 

impressa em uma lauda, tão somente no anverso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 129.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892415 Nr: 24843-35.2014.811.0041

 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: ANA PAULA FRANCIS DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 Considerando que a autora pretende a rescisão contratual, entretanto 

houve a alienação fiduciariamente do imóvel a Caixa Econômica Federal, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da instituição 

financeira para manifestar se tem interesse na presente ação.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357815 Nr: 28229-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FESTINO DELGADO, ALINE RODRIGUES 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892415 Nr: 24843-35.2014.811.0041

 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: ANA PAULA FRANCIS DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026838-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA (RÉU)

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCO DALIA NETO OAB - MT6275/O (ADVOGADO(A))

 

Diante da determinação judicial, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, informar os dados 

bancários para a transferência dos valores referentes à caução, para 

posterior expedição do competente alvará. Era o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016735-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GELVANI ANDREI GALASSI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA 

PRECATÓRIA NÚMERO DO PROCESSO: 1016735-58.2018.811.0041 

E S P É C I E :  C A R T A  D E  O R D E M - > C A R T A S - > O U T R O S 

PROCEDIMENTOS->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

MARCONDES SARTOR PARTE RÉ: NXÚ GERADORA E 

COMERCIALIZADORA ; ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA DATA E 

HORÁRIO: 28 de novembro de 2018, 14:55 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : 

DR.(A) OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): 

ADVOGADO (A,S): RÉU(É,S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA 

ADVOGADO(A,S): HELENE SENA VIDIGAL OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência com as formalidades legais, antes de iniciar a colheita do 

depoimento das testemunhas, a MMª. Juíza informou, que iria proceder a 

gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o que preconiza a Lei n.º 

11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o uso de meio eletrônico 

na tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma 

de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º 

e § 2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os artigos 154, § 2.º e 170, 

ambos do CPC, e art. 405, parágrafo 1º do CPP, ressaltando que se 

qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. Nenhuma das 

partes manifestou contrariedade nos termos do § 3º do artigo 523 do CPC. 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para segurança dos 

dados. A patrona da parte requerida ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA, pugna pela juntada de substabelecimento. Foi constatada a 

ausência da testemunha. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos, etc. Defiro a juntada do substabelecimento da 

patrona da requerida ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. Considerando 

a ausência da testemunha a presente audiência restou prejudicada, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante com nossas homenagens, 

para prosseguimento do feito. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por 

mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO HELENE SENA 

VIDIGAL ADVOGADO (A) OAB/MT 16402

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016107-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE PARREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO DE LIMA VERONA OAB - SP169508 (ADVOGADO(A))

MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA OAB - SP371391 

(ADVOGADO(A))

LARISSA ALVES HAMAJI OAB - SP374320 (ADVOGADO(A))

RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS OAB - SP358826 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA 

PRECATÓRIA NÚMERO DO PROCESSO: 1016107-69.2018.811.0041 

E S P É C I E :  C A R T A  D E  O R D E M - > C A R T A S - > O U T R O S 

PROCEDIMENTOS->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

JULIA PARREIRA DE CASTRO, ANDRÉ PARREIRA DE CASTRO E 

FLORINDA DE CASTRO OLIVA, DANIEL PARREIRA DE CASTRO, JULIANA 

PARREIRA DE CASTRO, ANDRÉ PARREIRA DE CASTRO PARTE RÉ: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO NPL I DATA E HORÁRIO: 28 de novembro de 2018, 14:30 

HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON AUTOR(A, ES): ADVOGADO (A,S): IEDA APARECIDA LEITE 

DE ALMEIDA CALDEIRA RÉU(É,S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS NÃO 

PADRONIZADOS. ADVOGADO(A,S): RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as formalidades legais, antes de 

iniciar a colheita do depoimento das testemunhas, a MMª. Juíza informou, 

que iria proceder a gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o que 

preconiza a Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o uso 

de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido como 

tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 

arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os 

artigos 154, § 2.º e 170, ambos do CPC, e art. 405, parágrafo 1º do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. Nenhuma das partes manifestou contrariedade nos termos do § 

3º do artigo 523 do CPC. Registra-se que as gravações permanecerão em 

arquivo digital em computador (servidor e no HD local) deste juízo para 

segurança dos dados. O patrono da requerida informa que a empresa 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO NPL I, que solicitou alteração do polo passivo no feito 

principal passando a ser atualmente FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE 

ATIVOS- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS NÃO 

PADRONIZADOS. Em seguida a testemunha arrolada foi interrogada em 

termo apartado. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte 

decisão: Vistos, etc. Cumprida a finalidade da carta precatória, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante com nossas homenagens, 

para prosseguimento do feito. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por 

mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO IEDA APARECIDA 

LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA ADVOGADO (A) OAB/MT3979/O RODRIGO 

YVES FAVORETTO DIAS ADVOGADO (A) OAB/SP 358826

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022077-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TELLES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSNI JOSE ZORZO OAB - PR41933 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANO MORAES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA 

PRECATÓRIA NÚMERO DO PROCESSO: 1022077-50.2018.811.0041 

E S P É C I E :  C A R T A  D E  O R D E M - > C A R T A S - > O U T R O S 

PROCEDIMENTOS->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

SALETE TELLES DA SILVA PARTE RÉ: ELCIO PEREIRA DA SILVA; 

JOAREZ FOELLMER RAMBO DATA E HORÁRIO: 28 de novembro de 2018, 

15:32 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): ADVOGADO (A,S): RÉU(É,S): 

ADVOGADO(A,S): MARINA IAGLA LIMA OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência com as formalidades legais. A patrona da parte requerida pugna 

pela juntada de substabelecimento. Foi constatada ausência da 

testemunha. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte 

decisão: Vistos, etc. Defiro a junta do substabelecimento da patrono do 

requerido JOAREZ FOELLMER RAMBO. Considerando a ausência da 

testemunha e parte autora a presente audiência restou prejudicada, 

devolvam-se os autos ao Juízo deprecante com nossas homenagens, 

para prosseguimento do feito. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por 

mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO MARINA IAGLA 

LIMA ADVOGADO (A) OAB/MT 25125/O

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1019049-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT0016397A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÚMERO DO 

PROCESSO: 1019049-74.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: EMBARGOS DE 

TERCEIRO COM PEDIDO DE PARTE AUTORA: TACIANE ROBEIRO 

NICOLALLI PARTE RÉ: JOANA DA SILVA OLIVEIRA DATA E HORÁRIO: 28 

de novembro de 2018, 15:30 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): 

ADVOGADO (A,S): OSEIAS LUIZ FERREIRA RÉU(É,S): JOANA DA SILVA 

OLIVEIRA ADVOGADO(A,S): KEYLA DA SILVA BELIDO OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a ausência 

da parte autora. . DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte 

decisão: Vistos, etc. Permaneça os autos conclusos para análise da 

liminar. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Gislene 

Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito JOANA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDA OSEIAS LUIZ FERREIRA ADVOGADA OAB/MT 12860 KEYLA 

DA SILVA BELIDO ADVOGADO OAB/MT 15165

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014634-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014634-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Associação dos Militares Estadual de Mato Grosso em desfavor de 

Augusto Cesar da Silva. As partes formularam acordo conforme termo ID 

8694791 requerendo a homologação do mesmo e também a sua extinção. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre o acordo de ID 

8694761, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Expeça-se oficio, conforme solicitado no acordo 

para que seja procedido o desconto em folha de pagamento do requerido. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro (dar 

prosseguimento ao feito, informando o endereço atualizado da parte 

requerida). Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041206-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041206-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Comercial MAKFER Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas Ltda. EPP em desfavor de Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinado que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços, bem como suspenda a cobrança da fatura 

contestada. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 

6/304263-7, possuindo uma média de consumo no valor de R$ 965,13 

(novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Aduz que, na 

data de 13 de agosto de 2018, uma equipe da requerida compareceu no 

imóvel para realizar uma vistoria no medidor de consumo, sem qualquer 

aviso prévio. Informa que após a realização da vistoria, recebeu em sua 

residência uma fatura de consumo no valor de R$ 5.483,86 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), referentes a 

uma suposta recuperação de consumo. Informa que a cobrança é abusiva 

e indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com o 

recebimento de uma cobrança abusiva e indevida de consumo, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

dos serviços, bem como suspenda a cobrança da fatura contestada. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

tendo em vista a fatura acostada no ID nº 16742521, que indica a 

cobrança de valor exorbitante em razão de recuperação de consumo 

apurada após a vistoria no medidor. Do mesmo modo, observa-se o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a 

possibilidade de ocorrer à suspensão dos serviços essenciais. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, com relação à fatura do no valor de R$ 5.483,86 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) referentes à 

unidade consumidora 6/304263-7, se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como suspenda a cobrança da 

fatura contestada, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/02/2019, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1029070-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VICTOR BARBOSA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007762 Nr: 26688-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE PARO LOPES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONOMICO BLACK CONTAINER 

BLUMENAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001222 Nr: 23957-02.2015.811.0041

 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: MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls. 143/155), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140215 Nr: 27470-41.2016.811.0041

 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: VANDIL DIAS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem-se do 

cálculo da contadoria juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086833 Nr: 4634-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSMDB, ALECIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls.145/156), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957808 Nr: 3921-36.2015.811.0041

 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 CAPITELLI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA BARBOSA - 

OAB:11.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DIEGO SABATELLO COZZE - OAB:252.802-B/SP, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls. 147/164), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114175 Nr: 16373-44.2016.811.0041

 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: JANDIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls. 291/324), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998693 Nr: 22892-69.2015.811.0041

 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: PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente(187/191), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007762 Nr: 26688-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE PARO LOPES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONOMICO BLACK CONTAINER 

BLUMENAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 437, defiro o pedido de fls. 426 e 

determino a realização de penhora on line no valor de R$ 351.477,92 

(trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

noventa e dois centavos) das contas bancárias da parte executada Grupo 

Econômico Black Container Blumenau Ltda. (CNPJ nº 17.739.676/0001-02) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada às fls. 427/432, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962437 Nr: 5895-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALJOSI CRISTIAN DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 324/325 e determino a realização de buscas por 

meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, para a localização de bens em 

nome da executada Alto Giro Encarteladora Ltda. EPP (CNPJ nº 

03.198.576/0009-01) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956801 Nr: 3471-93.2015.811.0041

 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: SINOMAR COELHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls. 146/153), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040321-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY BORGES OFUGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT0014402A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040321-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais c/c 

Indenização por Danos Materiais ajuizada por Juracy Fernandes Borges 

em desfavor de Instituto de Diagnóstico por Imagem S/S Ltda. – IRPHA, 

com pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida seja 

determinada a realizar a disponibilização das prescrições médicas 

físico-ortopédicas. Consta na inicial que, na data de 20 de agosto de 2018, 

a autora compareceu no estabelecimento requerido, para a realização de 

um exame complementar denominado cintilografia óssea. Aduz que antes 

do início do exame, informou aos prepostos da requerida que dependia de 

cuidados especiais, diante de sua deficiência e dificuldade de locomoção. 

Relata que informou aos funcionários que estaria com tontura, todavia, 

não havia qualquer pessoa próxima ao equipamento para prestar qualquer 

auxílio, motivo pelo qual a autora sofreu uma queda da mesa do 

equipamento do exame. Acrescenta que em decorrência da queda, foi 

constatada uma fratura óssea, sendo receitado apenas medicamento e a 

autora liberada para repousar em sua residência. Informa que as dores se 

intensificaram e, ao se deslocar ao hospital, foi diagnosticada com fratura 

em fíbula proximal lado direito sem lesão neurovascular, sendo prescrito 

imobilização da perna, locomoção em cadeira de rodas, banho em cadeira 

de rodas específica, muleta/andador e afastamento de qualquer atividade 

por um período mínimo de 03 (três) meses. Narra que notificou a empresa 

requerida para o fornecimento do necessário para a obtenção das 

prescrições médicas, todavia, a mesma não disponibilizou os recursos 

necessários. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 
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conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora sofreu fratura em razão de descuido ocasionado pela requerida, 

motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinada a realizar a disponibilização das prescrições médicas 

físico-ortopédicas. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca da falha na 

prestação dos serviços pela requerida ou da responsabilidade da mesma 

no fornecimento dos materiais solicitados com relação ao evento danoso, 

sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da 

plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 26/02/2019, 

às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040639-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

ALCI NICOLAU DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA MONTEIRO OAB - RS98778 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO BIRKHAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040639-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente com os requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, 

acostando aos autos a cópia do despacho judicial, da petição e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040671-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRICE HENRY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEETHOVEN CHARLESTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040671-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição e Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Beatrice Henry em desfavor de Beethoven 

Charleston. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 26/02/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 

acostando aos autos o instrumento de procuração. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1040826-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ALBINO GOETZ (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE VIEIRA DUARTE (OPOSTO)

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA (OPOSTO)

ALDENORA GONCALVES DUARTE (OPOSTO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040826-18.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041041-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041041-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1029751-16.2017.811.0041, em 

trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1031809-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031809-55.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Maria 

Mazarelo Figueiredo Arruda e Outros em desfavor de DIMOBRAS 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A 

com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida do imóvel, 

em decorrência da falta de pagamento. Aduz a parte autora que firmou 

contrato de com a requerida, referente ao imóvel localizado na Rua 13 de 

Junho, nº 533, bairro Centro, Cuiabá/MT, iniciando na data de 21 de agosto 

de 2015 e término em 21 de agosto de 2020, pelo valor atual mensal de R$ 

18.225,72 (dezoito mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois 

centavos). Acrescenta que a parte requerida não esta cumprindo com o 

contrato de locação, estando em mora com suas obrigações locatícias. Em 

razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinado o despejo da requerida diante da falta de pagamento. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Para a concessão desocupação 

liminar, sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar 

cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o 

contrato de locação não está garantido por umas das modalidades do 

artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e 

cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), devendo prestar 

uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, 

o contrato de locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o 

que impõe a concessão da tutela de urgência para o despejo da parte 

contrária. Todavia, indefiro o pedido de substituição da caução equivalente 

a 03 meses de aluguel pelo oferecimento de imóvel, uma vez que o 

deferimento da desocupação está condicionado à prestação de caução 

pecuniária. Em consonância com o acima exposto encontra-se a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO – 

DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO 

PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO PROVIDO. 

Conceder-se-á liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a 

caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Inteligência do artigo 

59, §1º, da Lei nº 8.245/1991. (AI 69239/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1008266-49.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO CONSISTENTE 

EM 03 ALUGUÉIS - ART. 59, § 1º, LEI N. 8.245/91 – OFERTA DE 

GARANTIA REAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDOA Lei de 

Locações (Lei nº 8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX e § 3º, determina 

expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida 

liminar de despejo. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 

8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX, é a exigência da prestação de 

caução, referente a três meses de aluguel. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Assim, uma vez presentes os 

requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, 

independentemente de audiência da parte contrária, mediante a 

apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 

(quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/02/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022332-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022332-76.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos exibidos pela requerida, conforme tutela de 

urgência concedida, requerendo o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000711-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de ID nº 16221138. Cumpra-se conforme determinado 

no Id nº 16221138. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação à contestação. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041206-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041206-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Comercial MAKFER Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas Ltda. EPP em desfavor de Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinado que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços, bem como suspenda a cobrança da fatura 

contestada. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 

6/304263-7, possuindo uma média de consumo no valor de R$ 965,13 

(novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Aduz que, na 

data de 13 de agosto de 2018, uma equipe da requerida compareceu no 

imóvel para realizar uma vistoria no medidor de consumo, sem qualquer 

aviso prévio. Informa que após a realização da vistoria, recebeu em sua 

residência uma fatura de consumo no valor de R$ 5.483,86 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), referentes a 

uma suposta recuperação de consumo. Informa que a cobrança é abusiva 

e indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com o 

recebimento de uma cobrança abusiva e indevida de consumo, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

dos serviços, bem como suspenda a cobrança da fatura contestada. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

tendo em vista a fatura acostada no ID nº 16742521, que indica a 

cobrança de valor exorbitante em razão de recuperação de consumo 

apurada após a vistoria no medidor. Do mesmo modo, observa-se o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a 

possibilidade de ocorrer à suspensão dos serviços essenciais. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, com relação à fatura do no valor de R$ 5.483,86 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) referentes à 

unidade consumidora 6/304263-7, se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como suspenda a cobrança da 

fatura contestada, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/02/2019, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040687-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA SOARES CECATTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040687-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Tatiane Aparecida 

Soares Cecatto de Souza em desfavor de AGEMED Saúde S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da 

fatura no valor de R$ 717,48 (setecentos e dezessete reais e quarenta e 

oito centavos),bem coo a suspensão das faturas vincendas do mesmo 

valor, devendo a requerida se abster de efetuar o bloqueio do plano de 

saúde. Consta na inicial que contatou a requerida para contratar os 

serviços de plano de saúde para seu filho, sendo informada que para a 

realização do ato, a autora deveria aderir a um plano de saúde em seu 

nome, constatando-se a venda casada. Aduz que o plano adquirido 

possuía valores conforme a faixa etária, sendo que o plano do menor 

seria no valor de R$ 117,27 (cento e dezessete reais e vinte e sete 

centavos) e o da autora no valor de R$ 180,82 (cento e oitenta reais e 

oitenta e dois centavos). Relata que posteriormente decidiu incluir sua 

outra filha no plano de saúde no valor de R$ 117,27 (cento e dezessete 

reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor mensal de R$ 414,82 

(quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Acrescenta 

que após a assinatura do contrato, verificou que o mesmo estaria em 

nome de terceiro, todavia, a parte requerida informou que o erro seria 

sanado, assim, a autora efetuou pagamento das taxas de adesão. Narra 

que ao receber a via do contrato em seu nome, constatou que o preço da 

tabela estaria diverso do contratado, sendo cobrada pelo valor de R$ 

717,48 (setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). 

Informa que foi induzia a erro na assinatura do contrato, sendo cobrada 

por valores indevidos e diversos do contratado. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 
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quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que aderiu ao plano de saúde 

oferecido pela parte requerida, todavia, foi induzida a erro na assinatura 

do contrato, uma vez que estaria cobrando valores superiores ao 

contratado, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinada a suspensão da fatura no valor de R$ 717,48 

(setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos),bem coo a 

suspensão das faturas vincendas do mesmo valor, devendo a requerida 

se abster de efetuar o bloqueio do plano de saúde. Em que pese os fatos 

narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora 

assinou o contrato acostado no Id nº 16685404, no qual consta que o 

plano de cada menor sairia pelo valor de R$ 184,78 (cento e oitenta e 

quatro reais e setenta e oito centavos) e o plano da autora no valor de R$ 

347,92 (trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), 

totalizando a quantia de R$ 717,48 (setecentos e dezessete reais e 

quarenta e oito centavos). Não há nos autos, nesse momento processual, 

elementos suficientes acerca da falha na prestação dos serviços pela 

requerida ou a obrigatoriedade da mesma na cobrança do valor mensal de 

R$ 414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), uma 

vez que o contrato assinado pela autora dispõe de valores diversos, 

sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da 

plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 26/02/2019, 

às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, incluir no polo 

ativo os menores contratantes do plano de saúde em discussão nos 

autos, acostando os documentos pessoais, bem como o instrumento de 

procuração. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032403-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LINA DE SANT ANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032403-69.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual cumulada com 

Cobrança de Aluguéis ajuizada por Jaqueline Lina de Sant’Ana em 

desfavor de José Roberto Cesário com pedido liminar para o imediato 

despejo da parte requerida do imóvel, em decorrência da falta de 

pagamento. Aduz a parte autora que firmou contrato de com a requerida, 

referente ao imóvel localizado na Rua B, quadra 03 A, bloco 09, 

Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, iniciando na data de 21 de maio de 2018 

e término em 21 de maio de 2019, pelo valor atual mensal de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Acrescenta que a parte requerida não esta cumprindo 

com o contrato de locação, estando em mora com suas obrigações 

locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado o despejo da requerida diante da falta 

de pagamento. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda 

e defiro os benefícios da justiça gratuita. Para a concessão desocupação 

liminar, sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar 

cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o 

contrato de locação não está garantido por umas das modalidades do 

artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e 

cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), devendo prestar 

uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, 

o contrato de locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o 

que impõe a concessão da tutela de urgência para o despejo da parte 

contrária. Assim, uma vez presentes os requisitos necessários à tutela 

pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, independentemente de audiência 

da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelo autor no valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para 

desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação 

coercitiva, a partir do final deste prazo. Formalizada a caução expeça-se 

mandado de intimação, desocupação e citação. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/03/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 
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julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036093-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ROMANCINI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036093-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda. em face da Gabriela Romancini. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte autora encontra-se localizada em Várzea 

Grande/MT e a requerida em Querência/MT. De acordo com o preconizado 

pelo art. 53, III e IV, a, do CPC, é competente o foro do lugar “onde está a 

sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.” e do lugar do ato ou 

fato para a ação “de reparação de dano.”. Todavia, o art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, preceitua, como direito básico do 

consumidor, "a facilitação da defesa de seus direitos". Essa facilitação da 

defesa dos direitos do consumidor não permite que este escolha, 

aleatoriamente, um foro diverso do de seu domicílio ou do domicílio do réu 

para o ajuizamento da ação. É que o foro competente não é de livre 

escolha das partes sendo ele é definido pelas normas constitucionais e 

infraconstitucionais e deve ser observado sob pena de violação ao 

princípio do juiz natural. Portanto, com base no disposto no art. 53 do CPC, 

declino da competência para o seu processamento e julgamento e 

determino a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de 

Várzea Grande/MT, para onde os autos deverão ser remetidos com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1041834-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIBERTO LUIZ FERRARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041834-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que o feito foi remetido para o juízo da 11ª Vara Cível da 

Capital, em razão da conexão com os autos de nº 

19522-48.2016.811.0041 (cód. 1121587) e considerando se tratar de 

processo físico, determino a remessa dos autos para a Central de 

Autuação para a materialização dos autos e providências necessárias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007369-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MOMESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

14982105. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Marcos Vinícius Marini 

Kozan Analista Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141041 Nr: 27862-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO CAMPANHA, JOSÉ 

APARECIDO CAMPANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALMA ELIAS EID SERIGATO - 

OAB:30998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos documentos sigilosos arquivados em na PASTA 

XLI, conforme certidão de fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383895 Nr: 19765-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DUNDA DOS 

SANTOS, JANE MARIA CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SCANDELARI 

MICZEWSKI - OAB:52.885 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT

 Initmação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos documentos sigilosos arquivados em na PASTA 

XLI, conforme certidão de fls. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431779 Nr: 11919-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH -ME, 

NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH

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

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para manifestar-se de fls.111, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744430 Nr: 41469-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA MINERAÇÃO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT
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 Intimação do Banco para que requeira o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 123 § último.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761277 Nr: 13729-70.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KK DIESEL LTDA - ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA, INARA HARUMI KOGA TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do A.R de fls. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a parte final do despacho de fls. 145/145-verso, bem 

como, ante a juntada pelo Banco, às fls. 153/155, do comprovante de 

recolhimento das diligências do meirinho em Três Lagoas/MS, procedo a 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA O DIA 13 DE MARÇO DE 2019, ÀS 

16H30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1282764 Nr: 2556-39.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGIO CHAGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E 

BUFFET LTDA, SORAYA MARANHÃO BAGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Intimação das partes Embargantes para manifestarem-se de fls.18/21, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109273 Nr: 14383-18.2016.811.0041

 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: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL

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

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691/A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc. I – Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento 

por perdas e danos, movida por Gran Express Transportes e Turismo Ltda 

em face de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil 

S/A. (...) II – Companhia de Seguros Aliança do Brasil, apresentou às fls. 

214/217, Embargos de Declaração da sentença proferida, alegando a 

existência de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e acolho os mesmos, apenas e tão 

somente para retificar a contradição apontada, passando o dispositivo da 

sentença a constar o seguinte: DISPOSITIVO. (...) Em relação à 

seguradora requerida, considerando a sucumbência recíproca das partes, 

fixo os honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, de acordo com a orientação traçada no artigo 86 do Novo 

Código de Processo Civil. Custas “pro rata”. Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos apensos (Feito nº 12922-74.2017 – 

Código: 1224294). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. III – Gran Express Transportes e Turismo Ltda apresentou 

às fls. 210/222, Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 

205/213 dos autos, alegando a existência de omissão pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036485-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MARIA JESUS ALMEIDA DA GUIA (REQUERIDO)

 

Deverá o autor postular pela conversão da ação em execução nos termos 

do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032208-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035717-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034500-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022472-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031927-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021573-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (EXECUTADO)

FELIPE MEIRELLES VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004239-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BRIZOT (EXECUTADO)

CARLA EGGERS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031920-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FONTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019851-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J C DE OLIVEIRA EVENTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte requerida manifestar sobre o Recibo de de Ordem, 

acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005412-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem nos autos. Nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001229-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se os autos ao processo ditado na inicial. Após, 

intimem-se as partes para especificarem provas a produzir e esclarecer a 

finalidade e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025486-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GUILHERME DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 
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certifique-se e conclusos. Cumpra-se. cUIABÁ, 30.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014798-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU (EXECUTADO)

M. D. S. WALLES - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041210-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades dos recolhimentos das 

custas e taxas judiciárias, como as suas vinculações ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Expeça-se mandado de busca e 

apreensão e cumpra-se a liminar e após, oficie-se ao Juízo de origem 

enviando cópia do cumprimento. Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR :Fica a parte autora intimada para efetuar o 

recolhimento do valor referente a distribuição da Carta Precatória , no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041837-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME (RÉU)

ENEAS ALVES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045950 Nr: 44332-24.2015.811.0041

 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: MARLENE PONCE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida indicar conta 

bancária para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077381 Nr: 58874-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, JULIO CESAR GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001972 Nr: 24274-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

DAYANA FERNANDES DA SILVA LEITE, EWERTON FERNANDES DA 

SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos Julgo por Resolução de Mérito a presente ação e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I c.c. artigo 344 do 

mesmo Diploma Legal, torno em definitivo a liminar concedida, 

consolidando o domínio e a posse do veículo relacionado na inicial, para o 

autor, facultando-lhe a venda. Oficie-se ao Detran.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

corrigidos a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após intime-se a parte 

requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa e expedição de mandado de penhora e avaliação.P. R. 

I.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737393 Nr: 33893-90.2011.811.0041

 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: SANDRA REGINA QUATTI MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 Fica a parte requerida intimada para apresentar o contrato readequado, 

anunciado às fls. 460-v, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797904 Nr: 4290-98.2013.811.0041

 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: MARILCE ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL 

S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora indicar conta bancária 

para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785635 Nr: 39504-87.2012.811.0041

 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: KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, 

inscrito na OAB n° 13245-A, manifestar sobre o desarquivamento destes 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729819 Nr: 25841-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BIANCARDINO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

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

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, JAKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Jackson Nícola Maiolino , inscrito na 

OAB n° 17.147/MT, manifestar sobre o desarquivamento destes autos e 

manifestar sobre o ofício de fls, 265 como ali determinado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795220 Nr: 1550-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920150 Nr: 43541-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAS GRAÇAS BOMDISPACHO EPP, 

ANTONIO DAS GRAÇAS BOMDISPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 98 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 

05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102801 Nr: 11642-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853// RN,PB,PE, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora indicar conta bancária 

para expedição de alvará, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada como postulado à fl.209 e após, diga o credor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 1146-05.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:4.799/MT

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line jã foi efetivada nos autos, sem sucesso.

Assim, deverá o autor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo 

legal. Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446552 Nr: 20836-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre pedido e documentos 

acostados pelo autor. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1028138 Nr: 35856-94.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, CAROLINE CIBELE FRANJONI LINHARES - 

OAB:26188.6, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, ROBERTA S. SERVELO 

DE FREITAS - OAB:49.802/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar sobre pedido de fls.414 e 

verso. nApós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 941671 Nr: 55562-97.2014.811.0041

 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: KAYKE BEZERRA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:49142/SP

 Vistos, etc.

Faculto o parcelamento das custas finais de fl.84, devendo aguardar em 

arquivo a liquidação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21.536-O, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre pedido e documentos 

acostados pelo autor. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 7227 Nr: 661-78.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., FRANCESCO FLORES, FIORELLA MAZZANTI, 

EDUARDO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se habilitação do espólio Eduardo Flores, que nos autos será 

representado por seu herdeiro Francesco Flores, diante do documento de 

fl.895. Proceda-se as anotações necessárias, na autuação e etiqueta do 

processo.

Considerando que o bem está garantido pela penhora, inviável no momento 

proceder buscas de valores on line.

Assim, initme-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.849/885 e 

após, conclusos.

Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 791086 Nr: 45156-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. CARLI NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso e a 

referia abrange as Cooperativas.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048653 Nr: 45788-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição da Carta Precatória na comarca deprecada 

para remessa eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 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: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - OAB:25509/O, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Fica o autor/apelado intimado para responder o recurso de Apelação das 

partes requeridas PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA e MAXPET 

NORDESTE PLASTICO E ENERGIA LTDA de fls. 964/993, bem como o 

recurso de Apelação das partes requeridas DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO e MAXPEP INSDUSTRA 

PLASTICA E ENERGIA LTDA de fls. 1001/1033, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1354414 Nr: 20318-68.2018.811.0041

 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: NEURI BAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASA BANCO DO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO 

ZAMBOLIM - OAB:17.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos.

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo:

Apense-se o feito aos autos noticiados na inicial, certificando-se.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa.

 De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 853717 Nr: 56357-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARIA REINERS

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

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 

I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnação homologo o cálculo de fls.148/157 para 

surtir seus efeitos legais.

Faculto às partes extração de cópia no prazo legal e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091643 Nr: 6866-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYZA NAZARE BARBOSA MAIA ME, LYZA 

NAZARETH BARBOSA MAIA

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. Expeça-se alvará.

Após, deverá dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805855 Nr: 12326-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - 

OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 
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Precatória devolvida, acostada às fls. 306/308, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909446 Nr: 36433-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUREN PINTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 191/223, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748246 Nr: 45539-97.2011.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MADALENA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019851-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J C DE OLIVEIRA EVENTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se liberação do valor penhorado. Defiro a suspensão 

do feito até cumprimento do acordo. Após, digam-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

30.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041268-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041485-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA ARRUDA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041855-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA LEITE GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 
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apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036103-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENILDO MALUF MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036786-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036865-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039668-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FLAVIELY SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CORREIA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 
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fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 14.713,21 (quatorze mil e 

setecentos e treze reais e vinte e um centavos), devidamente atualizada a 

partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que 

prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. cUIABÁ, 30.11.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEREZ SCEDRZYK (RÉU)

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (RÉU)

DGM ARQUITETURA URBANISMO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória contra DGM Arquitetura 

Urbanismo e Serviços LTDA ME, Deodato Gomes Monteiro Neto e 

Walderez Scedrzyk, visando o recebimento da importância de R$ 

292.465,17 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e 

cinco reais e dezessete centavos), originário da Cédula de Crédito 

Bancário nº 868.700.937 firmado entre as partes. Afirma que as partes 

requeridas não honraram em saldar os valores que lhe foram creditados 

da referida Cédula. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos de 

ids. Num. 12877157 - Pág. 1/ Num. 12877233 - Pág. 1. A parte requerida 

apresentou embargos monitórios (Num. 16025788 - Pág. 1/Pág.16). Fez 

uma síntese dos fatos. Asseverou sobre a tempestividade dos embargos. 

Preliminarmente, requereu a suspensão do mandado de pagamento, nos 

termos do art. 702, do CPC e aduziu sobre a ausência de requisitos para 

propositura de ação monitória, ocasionando inexoravelmente a carência 

da ação por inépcia da inicial, nos termos do art. 700, §2º, I, II, III do CPC. 

Asseverou que não foram computados no demonstrativo de débito, os 

pagamentos efetuados do contrato e requereu que a Instituição Financeira 

forneça os extratos bancários, para fins de identificar o exato valor da 

dívida, pois no contrato é previsto que a amortização da dívida, se dará 

por meio de débito na conta corrente da requerida. Sustentou sobre a 

abusividade da taxa de juros e a indevida cobrança dos juros 

capitalizados. Requereu a restituição de valores pagos a maior, e, em 

dobro e pugnou pela concessão da inversão dos ônus da prova. Juntou 

documentos nos ids. Num. 16025789 - Pág. 1/Pág.3. A parte requerente 

apresentou impugnação (id. Num. 16668712 - Pág. 1/Pág.14) ratificando os 

termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 15414746 - Pág. 1/Num. 

15414749 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória 

contra DGM Arquitetura Urbanismo e Serviços LTDA ME, Deodato Gomes 

Monteiro Neto e Walderez Scedrzyk, visando o recebimento da importância 

de R$292.465,17 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta 

e cinco reais e dezessete centavos), originário da Cédula de Crédito 

Bancário nº 868.700.937 firmado entre as partes. As partes requeridas 

não honraram em saldar os valores que lhe foram creditados da referida 

Cédula. A parte requerida requereu a suspensão do mandado de 

pagamento, nos termos do art. 702, do CPC e aduziu sobre a ausência de 

requisitos para propositura de ação monitória, ocasionando 

inexoravelmente a carência da ação por inépcia da inicial, nos termos do 

art. 700, §2º, I, II, III do CPC. Asseverou que não foram computados no 

demonstrativo de débito, os pagamentos efetuados do contrato e requereu 

que a Instituição Financeira forneça os extratos bancários, para fins de 

identificar o exato valor da dívida, pois no contrato é previsto que a 

amortização da dívida, se dará por meio de débito na conta corrente da 

requerida. Sustentou sobre a abusividade da taxa de juros e a indevida 

cobrança dos juros capitalizados. Requereu a restituição de valores 

pagos a maior e a concessão da inversão dos ônus da prova. 

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de 

matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela 

qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da 

prova, posto que, os documentos necessários para julgamento já estão 

nos autos diante dos documentos acostados nos ids. Num. 

12877165-Pág.1/Pág.13 (Cédula de Crédito Bancário); no id. 

12877162-Pág.1 (demonstrativo de Conta Vinculada), são suficientes para 

julgamento desta ação. Oportuno destacar que, com a apresentação dos 

embargos monitórios, a eficácia da decisão referida no caput do art. Art. 

702 § 4º do CPC fica suspensa, até o julgamento do feito, em primeiro 

grau, portanto, desnecessário o pedido de suspensão, como requerido 

pelo autor. Quanto à alegação de carência da ação, pela falta de 

apresentação dos documentos necessários, rejeito a preliminar, vez que 

na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, 

a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes 

do Código de Processo Civil, que está demonstrado através dos 

documentos acostados nos ids. Num. 12877165-Pág.1/Pág.13 (Cédula de 

Crédito Bancário); no id. 12877162-Pág.1 (demonstrativo de Conta 

Vinculada). Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de 

ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 700), discutir 

o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo 

exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 

373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. A parte requerida alega inicialmente que, 

não foi computado no demonstrativo de débito alguns valores pagos, 

através de débito em conta corrente. Contudo, em que pese tais 

alegações, o requerido sequer aduz quais valores foram pagos, 

considerando que a cédula os pagamentos não previam pagamento em 

conta. Em simples análise da Cédula de Crédito NR. 868.700.937 (id. Num. 

12877165 - Pág. 1/Pág.14), objeto da lide, não houve avença de que os 

pagamentos das prestações descritas seria como forma de pagamento em 

débito em conta - item 2.5, do campus 2. Dados da Operação (id. Num. 

12877165 - Pág. 1). A parte requerida não trouxe qualquer sustentação 

plausível a desconstituir o débito em questão. Sua tese em esquivar do 

pagamento do débito é frágil, diante da documentação posta pelo 

requerente. Não há sequer indício de pagamento a ser considerado pela 

parte requerida a justificar atender sua tese. Ora, as partes pactuaram 

60(sessenta) parcelas fixas de R$ 9.546,46 e a parte requerida não 

demonstrou nenhum pagamento, divergente da parte autora que ali fez 

constar no extrato os débitos e amortização. Não há nenhum indício de 

que o autor tenha debitado parcelas em conta corrente a compelir o 

referido em qualquer ato processual. Desta feita, caberia a parte requerida 

a incumbência de comprovar os efetivos pagamentos realizados alusivos 

ao referido contrato, o que não o fez, sendo o seu ônus, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFISSÃO FÁTICA PELO REQUERIDO - 

PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ÔNUS DE PROVAR O 

PAGAMENTO - INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR - Para fins do artigo 700 do 

Código de Processo Civil, que erige a "prova escrita" como requisito 

específico de admissibilidade da ação monitória, é suficiente a prova que, 

consubstanciada em um documento escrito ou resultante da combinação 

de mais de um, mostre-se idônea a legitimar juízo positivo de probabilidade 

quanto ao direito afirmado pelo credor. - A juntada de planilha de débito 

pelo próprio requerido configura confissão fática, emprestando 

autenticidade e credibilidade às alegações iniciais. - Incumbe ao réu 

comprovar, com precisão, a alegação deduzida em embargos monitórios 

de pagamento do crédito, por tratar-se de fato extintivo do direito do autor 

(artigo 373, II, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0086.09.027115-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/11/2018, publicação da súmula em 08/11/2018). Grifei e negritei. 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DO CREDOR - CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - JUROS 
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DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO. - Incumbe ao réu, 

por força do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito do autor, de modo que, deixando de 

fazê-lo, há que se manter a improcedência dos embargos monitórios. - Em 

conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

os juros de mora, na ação monitória, em se tratando de dívida líquida com 

vencimento certo, incidem a partir do vencimento. (TJMG - Apelação Cível 

1.0210.14.003145-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 

28/09/2018). Grifei e negritei. Diante da documentação trazida nos autos, 

na inicial, não resta dúvidas de que a requerente possui em seu poder, 

documento escrito que lhe possibilita de ajuizar com a presente ação 

monitória. Portanto, entendo que foram juntados os documentos 

indispensáveis para a propositura da presente ação monitória. Por outro 

lado, a parte requerida sustenta a abusividade da cobrança dos juros e da 

capitalização, e, pretende a restituição dos valores pagos a maior, em 

dobro. Verifico que na Cédula de Crédito Bancário NR. 868.700.937 (id. 

Num. 12877165 - Pág. 1/Pág.14), ficou estipulado no item 2.10. dos 

Encargos financeiros, a cobrança de taxa de juros de 2,99% a.m e 

42,41% a.a, bem como, no próprio demonstrativo de débito, ali ficou 

demonstrado a cobrança no referido percentual, o que não possui a 

abusividade narrada na inicial, pois o percentual está dentro do valor de 

mercado. Há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está 

afeta a limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano, não podendo o 

pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante 

nº 7 e Súmula 648 do STF e Súmula 382 STJ. Não pode ser 

desconsiderado o avençado por tratar de taxas pré-fixadas em percentual 

de mercado que não violam disposição legal, devendo prevalecer à taxa 

de juros pactuada entre as partes. Com relação ao cabimento da 

capitalização de juros, em recentíssima decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a 

questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre 

a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, 

tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como 

MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. Assim, na Cédula discutida verifica-se que 

a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para 

constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima 

determinada, sendo devida sua aplicação. Por sua vez, fica inviável o 

pedido de restituição de valores, como pretendido pela parte requerida, 

considerando que não foi observado que houve pagamento de valores 

maiores que o devido, sendo que os encargos contratados possuem 

previsão legal. No caso em tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar o 

débito e a mora, não podendo prevalecer à defesa apresentada. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução 

de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, 

Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

292.465,17 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e 

cinco reais e dezessete centavos), devidamente atualizada a partir da 

citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na 

forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, devidamente 

qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão, contra Bruna Laleska da Silva Rodrigues, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia de Bens Móveis – Grupo 8174 – Cota 073 firmado 

entre as partes e anunciado no id. Num. 9453522-Pág.9/Pág.12. Alega que 

a requerida está inadimplente desde a prestação vencida em 12/06/2017, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de ids. 

Num. 9453510-Pág.1/Num. 9453535-Pág.8. A liminar foi concedida no id. 

Num. 9494192-Pág.1 e cumprida no id. 10097955-Pág.1/Num. 

10099037-Pág.6, contudo, sem a citação da parte requerida. A requerida 

foi citada e intimado por edital(id. Num. 14682947-Pág.1) não apresentando 

resposta, conforme certidão de id. Num. 15629635-Pág. 1, razão pela qual, 

foi-lhe decretado a revelia, com nomeação de Curadora Especial (id. Num. 

15632257-Pág.1). A Curadora Especial apresentou contestação (id. Num. 

16226698-Pág.1/Pág.3), na qual aduziu que pode contestar genericamente 

o feito na falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação 

específica. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos no id. 

Num. 16226711-Pág.1. O requerente apresentou sua réplica no id. Num. 

16734739/Pág.3, na qual rebate a contestação, ratificando as teses 

iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, 

movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra Bruna 

Laleska da Silva Rodrigues, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens 

Móveis – Grupo 8174 – Cota 073 firmado entre as partes, com a parcela 

vencida em 12/06/2017. A Curadora Especial aduziu a possiblidade de 

contestar genericamente o feito na falta de elementos não se aplicando o 

ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência da ação. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em 

audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para 

receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo 

Civil. As partes firmaram o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia 

de Bens Móveis – Grupo 8174 – Cota 073 (id. Num. 

9453522-Pág.9/Pág.12), ofertando a requerida em alienação fiduciária o 

veículo especificado na inicial. Compulsando os autos o Contrato firmado 

pelas partes, verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil 

entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas 

com relação ao seu conteúdo. Denota-se, que a requerida não pagou 

desde a parcela vencida em 12/06/2017 das contratadas, caracterizando 

sua total inadimplência. Assim, não há como desconsiderar a mora da 

devedora, pois o principal não está pago como contratado e as parcelas 

continuam inalteradas por não violar disposição legal. De outra banda, a 

parte requerida não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a 

incidência de seus encargos e a restrição cadastral. A alienação 

fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação 

fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce 

sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor 

fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o 

devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste 

modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao 

credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que 

passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do 

vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não 

estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é 

conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar 

em mora com o pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 
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fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a 

venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e retificações de estilo, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004366-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

OLGA RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)

JOSE SANTARINO DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004366-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - 

EPP, JOSE SANTARINO DE MATOS, OLGA RODRIGUES DE MATOS Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - 

EPP, e Outros, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do artigo 921, I, do CPC, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a transação 

celebrada entre as partes (ID. 9414761), através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, 

deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção 

pelo cumprimento da obrigação, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção da quitação da obrigação e consequente extinção do feito. 

Custas e honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025489-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME RAMOS MOURA 20859260100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025489-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: JOSE GUILHERME RAMOS 

MOURA 20859260100 Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de JOSÉ 

GUILHERME RAMOS MOURA, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a 

transação celebrada entre as partes (ID. 15030634), através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. Em 

consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma postulada 

pelas partes, nos termos do artigo 313, II, do CPC, e mantenha-se o feito 

no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de estatística mensal 

conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá 

o Autor dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação, em 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da 

quitação da obrigação e consequente extinção do feito. Custas e 

honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de 

outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040293-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS (EXECUTADO)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040293-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, TAISA MOSCHINI 

MORAES COTRIM DIAS Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040503-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

ANDRE LUIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040503-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME, ANDRE LUIS DOS 

SANTOS, TEREZINHA ALVES RIBEIRO Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO 

EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 
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apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040405-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040405-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA Vistos. Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1039106-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPA BARBOSA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039106-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EURIPA BARBOSA 

SANTOS OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Em atendimento ao pedido da parte autora (id. 16548087), 

remetam-se os autos ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, para tramitação em dependência ao processo n.º 

038314-62.2018.11.004. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040793-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP (EXECUTADO)

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040793-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP, 

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO 

EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040852-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040852-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011574-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (RÉU)
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PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011574-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME, PAULO 

ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR Vistos. Defiro o pedido do Autor para 

realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

de novos endereços da parte Requerida. Seguem anexo os extratos dos 

sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Exequente 

manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031225-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

SIDNEI COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031225-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019034-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019034-76.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: VALDENIR ROQUE DE SOUZA Vistos. Defiro o pedido do 

Autor para realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para 

localização de novos endereços da parte Requerida. Seguem anexo os 

extratos dos sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Autor 

manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023952-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO SOUSA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023952-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: AGNALDO SOUSA SOARES Vistos. Defiro o 

pedido do Exequente para realização de pesquisa junto aos sistemas 

conveniados para localização de novos endereços da parte Executada. 

Seguem anexo os extratos dos sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais 

deverá o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023944-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GARCIA BENEDITO DA CRUZ (EXECUTADO)

ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023944-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E 

SERVICOS LTDA - ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ, ANTONIA TATIANA 

SOUZA DA SILVA Vistos. Processo concluso pendente de providências 

pela Secretaria. Diante das certidões retro, intime-se o Exequente a 

manifestar o que entender de direito em cinco (05) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012366-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GARCEZ DE CAMARGO JUNIOR (EXECUTADO)

EDSON G DE CAMARGO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012366-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: EDSON G DE CAMARGO JUNIOR - ME, EDSON 

GARCEZ DE CAMARGO JUNIOR, KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos. 

Defiro o pedido do Exequente para realização de pesquisa junto aos 

sistemas conveniados para localização de novos endereços da parte 

Executada. Seguem anexo os extratos dos sistemas Renajud e Infojud, 

sobre os quais deverá o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033048-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KISZEWSKI MELO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033048-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: ALAN KISZEWSKI MELO Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1002434-09.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Urgência 

Vistos. Certifique sobre a comunicação do referido recurso, caso que, se 

negativo, deverá ser realizada diligência à Secretaria da Câmara Cível do 

referido recurso, solicitando cópia da certidão de trânsito em julgado da 

decisão. Após a providência acima, conclusos com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014420-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER NUNES DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1014420-57.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Urgência 

Vistos. Não há como ser analisado o pedido do id. 14266878, posto que a 

inicial pende de regularização, conforme decisão do id. 13440222, sem a 

qual não há como a ação ser recebida e processada. Certifique se a autor 

foi intimada da determinação de emenda do id. 13440222, bem como se já 

decorrido o prazo para a realização da referida e, após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757814 Nr: 10020-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEBER FREIRE DA SILVA 

PFEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794824 Nr: 1147-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTUR GUIMARÃES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE PIRES MACIEL - 

OAB:48300

 indique a parte devedora dados bancários para expedição de alvará, em 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266306 Nr: 88-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBA CREDITANSTALT S/A, AGCO DO BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO LUIS FERRARI, NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, Daniela Crivelatti - OAB:9356, JEAN WALTER 

WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LUZIA G. N. DO NASCIMENTO - 

OAB:222.929/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 indique a parte credora dados bancários para expedição de alvara, no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266306 Nr: 88-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBA CREDITANSTALT S/A, AGCO DO BRASIL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO LUIS FERRARI, NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, Daniela Crivelatti - OAB:9356, JEAN WALTER 

WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LUZIA G. N. DO NASCIMENTO - 

OAB:222.929/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 indique a parte credora dados bancários para expedição de alvara, no 

prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 310913 Nr: 15767-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT
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 DECISÃO

 Vistos.

 Considerando a satisfação integral do débito de acordo com a 

condenação, como se observa do deposito de fl. 260v., nos termos do art. 

924, II, do CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor depositado a fl. 260v, 

com transferência para a conta bancária indicada a fl. 263.

 P.R.I. Expeça-se o necessário.

 Empós. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99535 Nr: 14023-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDCUIA-COOPER.DE CRÉDITO RURAL DA 

BAIXADA CUIABANA, OLETE BENEDITO VENTURA, Lázaro Soares 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario lucio franco pedrosa - 

OAB:2879/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por CECREMAT – 

CENTRAL DAS COOP.DE CRÉDITO DO ESTADO DE MT E MS em face de 

CREDCUIA – COOP. DE CRÉDITO RURAL DA BAIXADA CUIABANA E 

OUTROS, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 244/248 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Dê se baixa na restrição de fls.231/235.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 27 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103495 Nr: 11931-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 59). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 60/62, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 63).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026973-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRIKOR KAYSSERLIAN OAB - SP26797 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1026973-73.2017.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. Pleiteia o autor 

GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES execução da multa aplicada pela 

inadmissibilidade ao recurso do agravo interno interposto contra decisão 

proferida no Agravo de Instrumento (PJE nº. 1010654-56.2017.8.11.0000), 

cuja exigibilidade, à luz do § 5º do art. 1.021 do CPC, é condição de 

admissibilidade para a interposição de qualquer outro recurso, de forma 

que inadmissível o pleito formulado (id. 15975289). Aguarde-se o 

julgamento do recurso do agravo de instrumento interposto, ante a 

suspensão da exigibilidade da CCB nº. 00334523290000000920, conforme 

decisão monocrática acostada no id 15296687. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040625-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1040625-26.2018.8.11.0041 Embargos à Execução Vistos. Certifique a 

tempestividade dos presentes embargos à execução; associe os 

presentes embargos aos autos executivos para o qual distribuído por 

dependência, o qual, em que pese não ter sido mencionado na inicial, foi 

colacionado andamentos da referida no id. 16675426 (PJE 

1006196-33.2018). Após, nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o 

embargante para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação 

das respectivas guias nos presentes autos (art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ), sob pena de cancelamento da referida em caso de decurso 

do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040634-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 148 de 766



IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1040634-85.2018.8.11.0041 Embargos à Execução Vistos. Certifique a 

tempestividade dos presentes embargos à execução; associe os 

presentes embargos aos autos executivos para o qual distribuído por 

dependência, o qual, em que pese não ter sido mencionado na inicial, foi 

colacionado andamentos da referida no id. 16676461 (PJE 

1006196-33.2018). Após, nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o 

embargante para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação 

das respectivas guias nos presentes autos (art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ), sob pena de cancelamento da referida em caso de decurso 

do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031112-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1031112-34.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. SEBASTIÃO 

RENATO DE MORAES pugnou pela concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária, sob o fundamento de insuficiência de recursos e 

colacionou como prova da alegada insuficiência, comprovantes de 

rendimentos referentes ao mês de julho a setembro do corrente ano (id. 

15704342; id. 15704347 e id. 15704350). Ante esses elementos, verifico 

que o autor detém condições de arcar com as despesas de ingresso e 

encargos do processo, uma vez que aufere rendimentos líquidos mensais 

de R$ 6.383,06 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e seis centavos), 

conforme comprovantes de rendimentos colacionados no id. 15704350, 

comprovando, assim, não fazer parte das classes menos favorecidas da 

sociedade. Em simulação as custas e taxas de distribuição da presente 

ação na página de arrecadação do sítio do TJ deste Estado, com base no 

valor dado a causa, o valor total informado (custas judiciais + taxa 

judiciária) é de R$ 1.249,20 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e 

vinte centavos). Valor, inclusive, que poderia ser parcelado, conforme 

permissão expressa disposta no § 6º do art. 98 do CPC. Assim, ante a 

ausência de evidência de falta de condições financeiras alegadas pelo 

autor é que indefiro o pedido de justiça gratuita pleiteado e determino que 

seja intimado para em 15 (quinze) dias proceder com o recolhimento das 

custas e despesas de distribuição, com a vinculação das respectivas 

guias nos presentes autos, nos termos do art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de 

desídia, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018652-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PORTUGAL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018652-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JOSUE PORTUGAL DE ALMEIDA Vistos. Em atendimento 

ao pedido da parte autora (id. 16548087), remetam-se os autos à Comarca 

de Várzea Grande-MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000688-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000688-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: ELIAS RAYGOR 

MORAIS LIRA Vistos. Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69[1], 

determino a inclusão da Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o 

bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. O Credor promova o 

impulso processual adequado para viabilizar a citação da parte Requerida 

em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 9o Ao decretar a busca e 

apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá 

diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como 

retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 

9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à 

decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei nº 

13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021837-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021837-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ALEX VIEIRA Vistos. Defiro o pedido do Autor para 

realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

de novos endereços da parte Requerida. Seguem anexo os extratos dos 

sistemas Renajud e Infojud, sobre os quais deverá o Autor manifestar-se 

em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69, determino a inclusão da 

Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, 

cujo extrato segue em anexo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041057-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE APARECIDA DE LACERDA CINTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1041057-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FRANCIANE APARECIDA DE LACERDA CINTRA Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante 

de envio de correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a 

informação de que não fora entregue por motivo “endereço insuficiente” 

(Documento ID. 16718524). Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação 

alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. Por esta 

razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023321-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR(A))

SAMIR KEHDI (AUTOR(A))

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023321-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MED K SERVICOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA - ME, SAMIR KEHDI, ILLE RACHID JAUDY KEHDI RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Prima facie, registre-se que, apesar dos 

Autores terem peticionado aos autos em 29/08/2018, estes vieram-me 

conclusos apenas em 21/11/2018. Recolhidas as custas e taxa de 

distribuição, passo a analise inicial do feito. Os Autores propuseram a 

presente ação de exibição de documentos em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, em suma, postulando pela exibição de documentos vinculados às 

operações junto a instituição Requerida, fundamentando a demanda nos 

arts. 396 e ss. do CPC. Da inicial e dos documentos que a acompanham, 

constata-se que na verdade, trata-se do antigo procedimento para 

exibição de documentos, medida que com a entrada em vigor da Lei 

13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de produção antecipada 

da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, do CPC. Na hipótese, 

possível a aplicação do principio da fungibilidade em nome do poder geral 

de cautela e da instrumentalidade para receber a inicial como ação para 

produção antecipada de provas consoante art. 381, II e III, e art. 382, 

ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é compatível com a 

adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais para 

seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em 

cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir 

ou justa causa para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do 

CPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019283-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES TAPAJOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO processo: 

1019283-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ADRIANA BORGES TAPAJOS SILVA Vistos. Diante da 

inércia da parte Autora em promover o recolhimento das custas e taxa de 

distribuição da ação (certidão id. 16617374), determino o cancelamento da 

distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC[1]. Sem custas ou 

honorários, arquivem-se em definitivo com o transito em julgado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028591-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER COSTA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028591-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEVER COSTA LEITE JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos. Em análise dos 

autos, verifico que não há identidade de objeto ou causa de pedir entre 

esta Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual c/c 

Exibição de Contrato com Pedido Liminar de Tutela Antecipada e a ação de 

busca e apreensão n. 1015692-86.2018.8.11.0041 que tramita nesta 

Unidade Judiciária, ainda que pertinentes ao mesmo contrato de 

financiamento, haja vista que na ação revisional/consignação, o que se 

discute é a suposta abusividade de cláusulas do contrato, e na busca e 

apreensão a causa de pedir é a retomada da posse do bem diante da 

mora do devedor, esta regularmente constituída com a notificação válida. 

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a matéria de 

conexão entre as referidas ações, no sentido de que não existe conexão 

entre as demandas dessa natureza, sendo possível a tramitação 

separada destas, ainda que versem sobre o bem objeto do mesmo 

contrato. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EMRECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO 

AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO 

DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É 

entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" 

(REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , QUARTA 

TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008). 2. A jurisprudência 

do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 41319/RS, Relator Ministro RAUL 

ARAÚJO, Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 

03/09/2013) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA 

LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 

911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser 
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comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 

2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das cláusulas 

contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de 

busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem 

prejudicialidade externa.3. Recurso especial provido.” (REsp 1093501/MS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/11/2008, DJe 15/12/2008); E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

igualmente tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DA MORA 

– MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO CREDOR – POSSIBLIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de 

medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do 

inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está 

condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por 

carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação 

revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 

porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa. 

(STJ – 4ª Turma - REsp 1093501 – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

– Julg. 25/11/2008 – DJe do dia 15/12/2008) (Ap 134404/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO 

DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – PREVENÇÃO POR JULGAMENTO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO 

– INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA - 

MANUTENÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – 

DECRETO LEI 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

“A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o 

sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há 

conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.” (REsp 

1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008). 2. O termo a quo da 

contestação começa a correr a partir do cumprimento da execução liminar, 

e não da juntada do mandado de citação, conforme se infere do art. 3º, 

§3º do Decreto – Lei n. 911/69. 3. Não há que se falar em aplicação da 

teoria do adimplemento substancial do contrato, considerando o fato de o 

devedor não ter quitado parte substancial das obrigações assumidas, nem 

mesmo purgado a mora, com o pagamento da integralidade da dívida. (Ap 

172412/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) 

Por estas razões, devolvo os autos ao Juízo Originária ,4ª Vara 

Especializada em direito Bancário desta capital para processamento e 

julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022347-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 4 7 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JENNIFER 

ALVES RODRIGUES ROSA Vistos. Recebo a emenda a inicial e passo a 

análise do feito. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040798-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER HIGINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1040798-50.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. A mera alegação 

de hipossuficiência pela parte, por si só, não enseja a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada, posto que caso o 

julgador não se convença da referida, como se deu no caso em questão, 

nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, deve-se possibilitar a parte que 

pleiteia a sua comprovação. Assim, intime-se o autor para em 05 (cinco) 

dias comprovar nos autos a alegada hipossuficiência, juntando nos autos 

extrato de conta bancária dos últimos 03 (três) meses, bem como 

apresentar na Secretaria para arquivamento em pasta própria sigilosa da 

declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade judiciária (§ 2º do art. 99 do CPC). No mesmo 

prazo, o autor deverá juntar novamente cópia integral e legível do contrato 

colacionado no id. 16693550, posto que a primeira página do referido 

documento está incompreensível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

novembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041136-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO INACIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1041136-24.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. No mesmo o prazo, o autor deverá 

regularizar a constituição em mora do requerido, posto que o endereço 

constante da notificação (id. 16732193) é divergente do informado no 

contrato pelo devedor (id. 16731790), bem como o AR retornou com 

informação de desconhecido. O descumprimento do parágrafo acima 

enseja o indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041180-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1041180-43.2018.8.11.0041 INCIDENTE BUSCA E APREENSÃO Vistos. 

Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para em 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição do 

presente incidente, com a vinculação das respectivas guias nos 

presentes autos, conforme expressamente disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da distribuição em 

caso de decurso do prazo sem as devidas providências. Sobre o pedido 

de busca e apreensão, rege o § 12 do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com 

as alterações dadas pela Lei 13.043/2014, que para a concessão do 

pedido de busca e apreensão de veículo em Comarca diversa da 

tramitação da ação, necessário a cópia da petição inicial e da decisão que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. Preenchidos os pressupostos 

exigidos pela norma legal, conforme se verifica do id. 16738535, após o 

atendimento do primeiro parágrafo da presente decisão, EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito no requerimento do id. 

16738535, onde, também, consta o endereço para diligências. INTIME-SE, 

ainda, o autor para proceder com pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011362-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARUMI MATSUNAGA (EXECUTADO)

HARUMI MATSUNAGA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1011362-80.2017.8.11.0041 Execução Vistos. A citação por edital é 

medida excepcional que só deve ser feita nas situações indicadas no art. 

256 do CPC. Em se tratando de localização incerta do citando, é 

configurada referida situação, à luz do § 3º do art. 256 do CPC, quando 

infrutíferas as tentativas de localização dele, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações do endereço do referido, o que não ocorreu nos 

autos em questão. Assim, não há como ser acolhido o pedido formulado 

pelo exequente no id. 16296673, reiterado no id. 16296674. Intime-se o 

exequente para em 05 (cinco) dias manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de desídia em caso de decurso do 

prazo, sem manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032455-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ANDRE RIBEIRO DE PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032455-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JULIANO ANDRE RIBEIRO DE PROENCA Vistos. Recebo a 

emenda a inicial proposta pelo Autor – id. 16336656 para determinar o 

valor da causa em R$ 15.962,10 (quinze mil, novecentos e sessenta e 

dois reais e dez centavos), devendo a Secretaria promover a retificação 

da autuação nesse sentido. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR promovida por BANCO J. SAFRA S/A 

em face de JULIANO ANDRE RIBEIRO DE PROENÇA, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041262-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1041262-74.2018.8.11.0041 MONITORIA Vistos. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição do presente incidente, 

com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, sob pena 

de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá, ainda, emendar a 

inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro 

de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038566-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIANA FLORENTINA MANGABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038566-65.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. ELEDIANA 

FLORENTINA MANGABEIRA pugnou pela concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária, sob o fundamento de insuficiência de recursos e 

colacionou como prova da alegada insuficiência, declaração de imposto de 

renda do exercício 2018, ano-calendário 2017 (id. 16518862). O 

documento colacionado pela autora não comprova a alegada insuficiência, 

posto que em que pese inexistir informações de rendimentos, há 

declarações de bens e empréstimos, os quais requerem comprovação de 

renda para liberação. Consta, ainda, da referida declaração da existência 

de reserva em poupança em nome de um dependente de 05 (cinco) anos 

de idade. Assim, ante a ausência de comprovação de falta de condições 

financeiras alegadas pela autora é que indefiro o pedido de justiça gratuita 

pleiteado e determino que seja intimado para em 15 (quinze) dias proceder 

com o recolhimento das custas e despesas de distribuição, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, nos termos do art. 

2º do Provimento 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da distribuição 

em caso de desídia, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024780-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1024780-51.2018.8.11.0041 Dano Moral c/c Repetição Indébito Vistos. 

Deixo de receber a emenda apresentada pelo autor (id. 15403801; id. 

15403818; id. 15403825 e id. 15403829), posto que apenas replicou a 

juntada do documento do id. 14603250; id. 14603262; id. 14603331, que 

não se trata dos contratos de empréstimos mencionados na inicial. Para a 

procedibilidade da presente ação é indispensável a apresentação dos 

mencionados contratos pelo autor. Assim, concedo ao autor prazo de 05 

(cinco) dias para proceder com a juntada dos contratos mencionados na 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalto que é dever das 

partes não deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso e opor resistência injustificada ao andamento do 

processo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027737-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL SANTIAGO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1027737-25.2018.8.11.0041 Exibição Documentos Vistos. LEONIL 

SANTIAGO DE AMORIM ajuizou a presente Cautelar de Exibição de 

Documentos em face de BANCO DO BRASIL S/A. Após determinação de 

emenda à inicial (id. 16054404), a autora manifestou pela desistência da 

ação (id. 16581548). HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela 

autora no id. 16581548, para que surtam seus efeitos jurídicos, posto que 

se deu antes mesmo do recebimento da ação e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do parágrafo único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem honorários, ante a ausência de litigiosidade. Eventuais 

custas pelo autor. Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032787-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1032787-32.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. VITORINA 

RIBEIRO REIS propôs a presente Ação Revisional de Contrato c/c 

Indenização por Danos Morais, Repetição Indébito e pedido liminar em face 

de BANCO BMG S/A. Determinada a emenda da inicial (id. 15700919), a 

autora apresentou emenda no id. 15943877, a qual não foi acolhida por 

não ter sanado as irregularidades apontadas, oportunidade em que se 

abriu novo prazo para regularização (id. 16059738). Juntada nova emenda 

(id. 16418124), deixando novamente de observar o ato judicial, razão pela 

qual deixo de recebê-la, posto que feita sem a observância dos requisitos 

dispostos no § 2º do art. 330 do CPC, o que impossibilita a verificação do 

direito perquirido. Nos termos do § 2º do art. 330 do CPC, específico à 

espécie, “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito”. Conforme se infere das 

emendas apresentadas, a autora repete os termos da inicial, sem indicar 

as cláusulas do contrato que alega serem abusivas e que oneram 

excessivamente o contrato, conforme determinado na decisão do id. 

15700919 e reiterado em nova oportunidade de emenda, conforme 

decisão do id. 16059738. Sobre o assunto, diz o eminente jurista NELSON 

NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., 

Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para 

emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá indeferir a 

exordial, sem determinar a citação do réu”. Portanto, diante do não 

preenchimento dos requisitos descritos no § 2º do art. 330 do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, não há outro caminho, senão, 

a extinção da ação. Nestes termos, julgo extinto presente processo sem 
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resolução do mérito, nos termos do art. 321, § 2º do art. 330 e art. 485, I, 

todos do CPC. Sem custas, posto que beneficiário da justiça gratuita. Sem 

honorários, ante ausência de litigiosidade. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015192-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

processo: 1015192-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: MARCOS JOSE DA SILVA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face 

de MARCOS JOSÉ DA SILVA em que as partes comunicam a composição 

extrajudicial, nos termos do acordo juntado aos autos - id. 14192888. 

Assim homologo o acordo firmado entre os litigantes e, nos termos do art. 

921, I, do CPC[1] e determino a suspensão do feito em razão da 

convenção das partes. Decorrido prazo assinalado, deve o Exequente dar 

prosseguimento ao feito em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 921. 

Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que 

couber;

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025620-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROJANE MARTA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025620-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: ROJANE MARTA SILVA Vistos. Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora (id. 15214463) e nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do 

mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o 

transito em julgado, arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019973-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

ILCINEI FALCAO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019973-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO - ME, MARIA 

FRANCISCA DA SILVA CARDOSO, ILCINEI FALCAO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de MARIA 

FRANCISCA CARDOSO DA SILVA-ME em que as partes comunicam a 

composição extrajudicial, nos termos do acordo juntado aos autos - id. 

15153623. Assim homologo o acordo firmado entre os litigantes e, nos 

termos do art. 921, I, do CPC[1] e determino a suspensão do feito em razão 

da convenção das partes. Decorrido prazo assinalado, deve o Exequente 

dar prosseguimento ao feito em quinze (15) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no 

que couber;

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019319-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO SILVA DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019319-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: ROMARIO SILVA DUARTE Vistos. 

Processo pendente impulso pela Secretaria desde 21/05/2018, vindo a 

conclusão apenas em 21/11/2018. Diante do requerimento da parte 

Autora, homologo o pedido de desistência (id. 13306911) e nos termos do 

art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. 

Eventuais custas finais pelo desistente, sem honorários. Com o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a 

desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018496-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018496-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE MENDES Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, sendo desnecessária a anuência 

da parte Requerida, eis que seque foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 13531123), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008906-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008906-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARLENE MARQUES 

DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

MARLENE MARQUES DA SILVA propôs a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em que fora determinada a emenda a inicial, sob 

pena de extinção. Contudo, deixou de atender as determinações – 

certidão ID. 16617374. É o breve relatório. Decido. A Autora ajuizou a 

presente ação ordinária, de natureza tipicamente revisional de contrato. 

Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a emenda à 

inicial, sob pena de extinção para que a Autora anexasse aos autos 

documentos imprescindíveis à propositura da ação – o contratos a ser 

revisionado e que apontasse o valor controverso e incontroverso do 

débito em conformidade com o art. 330, § 2º, do CPC. Entretanto, 

manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece em 

seu art. 320 que “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 

321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, 

determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. 

Portanto, o não atendimento da Autora à emenda á inicial, sua inépcia é 

clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a 

verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência de 

documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de 

não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, 

por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente o contrato sub judice, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no art. 320, do CPC/2015, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, julgo extinto 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do CPC/2015. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031029-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031029-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS propôs a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, em que fora determinada a emenda a inicial, sob pena de 

extinção. Contudo, deixou de atender as determinações – certidão ID. 

16624962. É o breve relatório. Decido. O Autor ajuizou a presente ação 

ordinária, de natureza tipicamente revisional de contrato. Conforme se 

verifica, para análise do pleito, fora determinada a emenda à inicial, sob 

pena de extinção para que O Requerente anexasse aos o contrato 

firmado junto ao Requerido, a ser revisionado. Entretanto, trouxe aos 

autos documento diverso, qual seja, “CLAUSULAS GERAIS DO 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO” – ID. 166333633. Pois bem. O 

Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que “a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

E no Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese 

de indeferimento desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o 

Autor não cumpra a diligência. Portanto, o não atendimento do Autor à 

emenda á inicial, que apresenta documento genérico, sabidamente obtido 

no site eletrônico do Requerido, sem qualquer especificação ao caso 

concreto, sua inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada 

eis que resta impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante 

a ausência de documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, 

em razão de não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo 

legal, acarreta, por consequência, a extinção da ação sem exame de 

mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro 

não é o posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do 

seguinte ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) Insta ressaltar que fora tomado o devido 

cuidado de que a convocação se desse na forma da Lei, consoante de 

previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não atendidos os 

chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em conhecer da 

inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer fase, desde que 

a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, vê-se que a 

peticionante negligenciou à determinação. Diante da ausência das peças 

necessárias à comprovação dos fatos alegados na inicial, mormente o 
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contrato especifico sub judice, tem-se, às claras, o não preenchimento 

dos requisitos descritos no art. 320, do CPC/2015, indispensáveis ao 

processamento da ação, sendo, pois, de rigor a extinção da ação sem 

exame do mérito. Nestes termos, julgo extinto presente processo sem 

julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo Único, do art. 321, c/c art. 

485, I, ambos do CPC/2015. Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026858-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MIGUEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026858-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: FLAVIO MIGUEL DE SOUZA Vistos. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte Autora (id. 

12508471) e nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1] julgo extinto o feito 

sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais pelo desistente, sem 

honorários. Com o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032548-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP CONSULTORIA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

JULIA CAROLINA DIAS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032548-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: JP CONSULTORIA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA EIRELI - ME, JULIA CAROLINA DIAS MONTEIRO Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – 

SICOOB INTEGRAÇÃO em face de JP CONSULTORIA, IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA EIRELI-ME E JULIA CAROLINA DIAS MONTEIRO em que as 

partes comunicam a composição extrajudicial, nos termos do acordo 

juntado aos autos - id. 16464000. Assim, nos termos do art. 487, III, b, do 

CPC, homologo a transição efetuada entre as partes e julgo extinto o feito 

com julgamento do mérito. Custas e honorários advocatícios, na forma do 

acordo. Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006730-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR FERREIRA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006730-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDENIR FERREIRA 

AMORIM Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, sendo 

desnecessária a anuência da parte Requerida, eis que seque foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 16553856), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de 

novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026620-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA AIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026620-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ROBSON PEREIRA AIRES istos. Oportunizada ao Autor a 

emenda a inicial nos termos da decisão ID. 14895980 para comprovação 

da constituição em mora do Devedor, e apesar da advertência do 

indeferimento da petição inicial caso não atendido o despacho, a 

permaneceu inerte - certidão Id. 14895980. Pois bem. A Súmula n.º 72 do 

Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Daí 

porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas 

sua prova com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de 

recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que 

se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, 

tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da 

resolução se operem. Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que: 

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde 

que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em 

lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a 

mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no 

AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 

14/03/2011). No presente caso, o Autor não instruiu a inicial com 

comprovante válido de notificação do Devedor com o fito de constituí-lo em 

mora nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em 

consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça 

contido no enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência. A 

constituição em mora do devedor, pressuposto de constituição é 

desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, conditio sine qua 

non para que o proprietário fiduciário dê curso à resolução do contrato e 

obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que a concessão da medida 
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liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da 

notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, 

momento em que é comunicada a constituição em mora. Confira-se os 

seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece 

de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da 

unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor . 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

09/05/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E 

CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. NECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a 

constituição em mora do devedor, basta que a notificação extrajudicial 

expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue no domicílio 

do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita pessoalmente. 

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no 

recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos 

ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

798.440/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de 

que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e 

documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação 

pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de 

ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso 

concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente 

realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi 

realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento 

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado 

em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, 

DJe 11/03/2016) De tal modo, não tendo a instituição financeira 

demonstrado que antes do protesto de título, promoveu ao menos uma 

única tentativa de notificar a parte requerida via carta, não se há falar em 

comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do 

requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou 

seja, a comprovação da mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 

Portanto, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o 

que faço com base no art. 485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do 

CPC, eis que indefiro a petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. 

Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente, e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016516-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ABRIL PONTES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos O 

MANDADO E CERTIDÃO NEGATIVO ante problemas técnicos da central de 

mandados, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

se manifestar sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016946-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033174-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010962-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010870-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER CHRISTIAN POMPILHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LA VIE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011955-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para regularizar o 

endereço da citação da parte requerida, por o mesmo não pertence a 

comarca de Cuiabá, pois a BR 174 tem inicio na cidade de Cáceres - MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807564 Nr: 14033-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA SUDRÉ

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não indicou bens do devedor passíveis de penhora, conforme 

determinado na decisão de fl. 211.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154800 Nr: 33842-06.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÊNIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado Dr. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA para que 

regularize a sua representação processual, no PRAZO DE 05 (cinco) dias 

sob pena de ser desconsiderado e sua Defesa desentranhada dos autos, 

haja vista que nos termos do art.104 do NCPC "in verbis" O advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente". Entretanto não consta na referida peça a urgência relatada, bem 

como não consta nos autos a referida procuração não sendo obrigação 

da secretaria proceder a intimação para realização do feito, mas se 

tratando de vício sanável o feito é ora realizado. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93789 Nr: 1599-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIA AGROINDUSTRIAL LTDA, Joelma 

Moreira Schumacher, JOSÉ MARCELINO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413739 Nr: 2584-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075345 Nr: 57667-13.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S.A, BASTOS, CLARO & DUAILIBI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR, DANIELA PEREIRA DE 

NOVAES, MARILZA ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASTOS - 

OAB:6052, BENTO A MONTEIRO DUAILIBI - OAB:5452/MS, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MARIA ALVES 

PIRES - OAB:8754

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

atenção ao Ofício 179/2018 da Corregedoria geral de Justiça, e tendo em 

vista que em análise amiúde aos autos aferi que consta sentença 

proferida as fls 143/144 em que as partes : Lucio Nogueira Gonçalves e 
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Deborah Cristina Lucio da Silva Gonçalves foram declaradas partes 

ilegítimas a figurarem no polo passivo da presente demanda, sendo 

procedida a inclusão dos requeridos fiadores: Geraldo de Carvalho Correa 

Junior, Daniela Pereira de Novaes e Marilza Alves Nogueira, assim sendo 

não se trata de conversão em cumprimento de sentença e sim de 

exclusão e inclusão de partes, feito já realizado, desta feita ante o não 

cadastramento dos advogados exequentes promovo a intimação dos 

mesmos da decisão a seguir transcrita: Vistos etc.I – Indefiro o pedido de 

fls. 236/237, por ora, tendo em vista que o exequente não esgotou todos 

os meios para localização dos executados.Ademais, constam às fls. 

228/235 novos endereços dos executados.Intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, providenciando a citação dos executados, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito.II – 

Intimem-se os interessados, exequentes Bastos, Claro & Duailibi 

Advogados Associados, para a indicação para o devido levantamento dos 

honorários advocatícios que lhe foram depositados às fls. 145/152, em 

julho/2017.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797370 Nr: 3744-43.2013.811.0041

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da decisão de fl. 133 e a 

parte autora quedou-se inerte.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100635 Nr: 3210-27.1998.811.0041

 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: ALLAN AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS JUNIOR, José Guy Vilela de 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10305, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764037 Nr: 16659-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE MATO GROSSO LTDA, SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR, YVA PAES 

DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, VANESSA CHRISTINA SEPULCRE 

SCHNEIDER - OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não se manifestou acerca da decisão de fl. 46.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813650 Nr: 20121-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA VERUSKA SOUZA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 

art. 523 e parágrafos do NCPC, bem como para proceder ao pagamento 

das custas processuais, conforme cálculo de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404100 Nr: 35836-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM - COOP. DE ECON. E CRÉD. M. DOS PROF. DA 

CONTABILIDADE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN CONTABILIDADE E ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não se manifestou acerca da decisão de fl. 83.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291415 Nr: 10956-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARIDES BENTA SILVA MENEZES-ME

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não se manifestou acerca da certidão de fl. 75.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075719 Nr: 57802-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARCELINA LEOPOLDINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não se manifestou acerca da decisão de fl. 93.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441946 Nr: 18227-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA-EPP, 

MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

exequente não se manifestou acerca da certidão de fl. 58.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824690 Nr: 30735-56.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos aferi que consta nos 

autos acorrdo realizado o qual consta o pagamento de três parcelas cuja 

a última seria em 30/10/2016, verifico que a CP expedida foi para averbar 

a caução em garantia do acordo, desta feita , impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte exequente 

para manifestar nos autos, quanto ao cumprimento do referido acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de que seu silêncio seja interpretado 

como quitado o acordo, ensejando sentença com julgamento do mérito nos 

termos do art.924 II do CPC.e expedido Ofício para devolução da CP sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894090 Nr: 25948-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY 

BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos aferi que consta a 

suspensão dos autos ante acordo realizado que teria vencimento final em 

12/10/2018, data já transcorrida, desta feita ante o silêncio da parte autora 

ao contido na certidão de fls 66, e como já relatado o prazo final do acordo 

também já decorreu, impulsiono os autos intimando a parte exequente para 

que no prazo de 10(dez) dias , informe o cumprimento do acordo acostado 

as fls 58/59, sendo que seu silêncio será interpretado como quitado o 

acordo, ensejando sentença com julgamento do mérito nos termos do 

art.924 II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335888 Nr: 6723-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda 

tem interesse no prosseguimento do feito, providenciando o cumprimento 

do inciso IV do art. 513 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ressalto 

que seu silêncio ou genérica como a de fl. 71, serão interpretados por 

desinteresse no prosseguimento da ação.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778605 Nr: 32011-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONTINO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO RURAL, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440 MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso de prazo para cumprimento da decisão de fl. 475. 

Após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789428 Nr: 43435-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE 

FERREIRA DIAS - OAB:100.101/RJ, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do montante penhorado e transferido, encaminhando-se cópia 

da ordem judicial de bloqueio de valores de fl. 426.

II – Proceda a Secretaria ao imediato desentranhamento da petição de fl. 

454 e juntada nos autos competentes, tendo tratar-se de petição estranha 

aos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441682 Nr: 18075-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e manifestação, 

acerca da impugnação ao cálculo realizada pela exequente à fl. 259. Bem 

ainda, para se for o caso, realizar novos cálculos.

Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888847 Nr: 22496-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO BISPO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de devolução dos valores supostamente indevidamente 

descontados, vindos às fls. 144 e 146/147. Com efeito, conforme se 

observa da sentença proferida às fls. 80/83, não houve determinação 

para suspensão ou abstenção dos descontos, mas sim para limitação dos 

descontos à margem de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

requerente.

Ressalto que conforme determinado na sentença, a redução dos 

descontos deveria ser “proporcional aos valores das prestações, 

transformando o correspondente percentual faltante para novas 

prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada 

contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim, estando os descontos dentro da margem de 30% (trinta por cento) 

do montante da remuneração líquida do requerente, estão dentro dos 

parâmetros determinados na sentença proferida.

Tendo em vista o silêncio do exequente quanto à decisão de fl. 143, 

retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788584 Nr: 42564-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Arquivem-se imediatamente os autos como determinado na sentença de fl. 

64. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734988 Nr: 31327-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. D. DE CARVALHO CLEMENTINO - ME, 

ROSA LEITE DIAS DE CARVALHO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818765 Nr: 25085-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:20.366-D- PE, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA - 

OAB:711-B-PE, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:34.857-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria ao imediato desentranhamento do mandado de 

busca e apreensão de fls. 989/99 e juntada nos autos competentes, tendo 

tratar-se de documento estranho aos autos.

II – Proceda-se à nova tentativa de citação dos executados nos 

endereços informados à fl. 116, expedindo-se o necessário.

III – No que tange ao pedido de suspensão da ação, vindo à fl. 120, pedido 

realizado por terceiro, Sr. Edson Marins do Nascimento, observo que o 

pedido objetiva a suspensão do feito até julgamento final da ação de nº 

45114-36.2012 (código: 791043).

O referido processo, Feito de nº 45114-36.2012 (código: 791043), trata de 

ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória, 

proposta por Edson Marins do Nascimento em face de J. P. da Silva 

Construtora ME.

Após consulta junto ao sistema Apolo, vejo que o referido processo foi 

devidamente sentenciado em 04/07/2018, com trânsito em julgado em 

17/08/2018.

Assim, deixo de analisar o pedido de suspensão.

Ademais, não se faz possível verificar que documento alega o terceiro, ter 

sido fraudado, referindo tratar-se de nulidade da transferência de imóvel 

para terceiro.

Com efeito, a referida fraude, supostamente, conforme se observa da 

documentação acostada, refere-se ao imóvel matriculado sob nº 70.975 

junto ao Cartório do 2º Ofício desta Capital.

Enquanto que o imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário 

que fundamenta a presente ação, é, conforme se observa à fl. 37-v, as 

matrículas de nº 2692, 2693, 2694, 2695, 2689, 2690, 2691 e 2681 

registrado junto ao Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e 

Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Bem ainda, qualquer matéria que o terceiro quisesse questionar, deveria 

fazê-lo via embargos de terceiro, uma vez que não é parte nestes autos.

Assim, cumpra-se o item II, tentando promover-se a citação dos 

executados.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763859 Nr: 16465-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. MANOEL CERQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA 

ME, NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

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

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 65/67, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): N. Manoel Cerqueira Junior & Cia Ltda ME – CNPJ 

nº 08.642.350/0001-63 e Nelson Manoel Cerqueira Junior – CPF nº 
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773.720.421-00, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857065 Nr: 59313-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 97.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 99/100.

 Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780873 Nr: 34442-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - ITAULEASING S/A, 

DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO HADDAD FRANCO 

DALIA - OAB:, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:, SAMUEL 

FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:, THIAGO EULLER BARROS ROCHA - 

OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - 

OAB:8694 MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.I – Libere-se o montante reconhecido excesso de execução, 

em favor do banco executado. E para tanto, expeça-se alvará do valor 

depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente decisão, 

em favor do banco na forma indicada à fl. 448, com os rendimentos 

creditados no período.II – Devidamente intimado para manifestar-se acerca 

da consulta de bens de propriedade da executado, realizada via Renajud 

(Detran/MT), compareceu o exequente às fls. 453/454, postulando pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.(...) 

Assim, indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica manejado pelo exequente.III – Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381521 Nr: 16869-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN CARLOS BRANDESPIN ROLON

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

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 57/59, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Juan Carlos Brandespin Rolom – CPF nº 

580.554.521-72, fls. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 7134-41.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4507/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - OAB:4985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do decurso de prazo ao exequente para 

manifestar-se sobre o cálculo realizado pela Contadoria às fls. 403/405.

Intime-se o banco para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

do cálculo realizado pela Contadoria às fls. 403/405.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345690 Nr: 15651-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do exequente de fls. 62/65.

Com efeito, compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

julho/2008.

 Tendo sido a executada devidamente citada, não constituiu patrono nos 

autos, nem tão pouco ofereceu bens à penhora.

Ao depois, expedido mandado de penhora e avaliação de bens, não 

cumpriu o Oficial de Justiça a penhora por não localizar a executada no 

endereço informado.

 Assim, não há como proceder a intimação pessoal da executada, nem tão 

pouco via advogado, uma vez que não o possui.

Assim, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775360 Nr: 28614-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WISIS LAURINDO DA SILVA, 

SÔNIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:5.939/MT

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, acolho a exceção de 

pré-executividade e reconheço a ocorrência da prescrição da ação, por 

ausência de citação válida do executado no prazo da prescrição.E de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo 

o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.Anote-se o 

patrono da executada, devidamente constituído, conforme procuração de 

fl. 81.Condeno o banco exequente em custas processuais e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

nos termos do artigo 85, caput e §2º do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 327223 Nr: 389-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GUIMARÃES, DIRCILEI DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Proceda a Secretaria a retificação da etiqueta de 

identificação do processo, retirando do polo passivo a Sra. Dircilei Damin, 

conforme sentença de fls. 113/117.II – Defiro o pedido do exequente, 

vindo às fls. 123/125, e para tanto, procedo à consulta de bens do 

executado pelo Sistema Infojud (Receita Federal): Sandro Guimarães 

Oliveira – CPF nº 027.752.797-08, fls. 05.Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. III – Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo 

exequente às fls. 123/125, entendo que merece guarida seu entendimento.

(...) Contudo, no caso, tendo como referência o montante líquido do 

recebimento mensal do executado, que conforme documento acostado à 

fl. 128, percebe da Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, no total de R$ 

16.910,00 (dezesseis mil novecentos e dez reais), a porcentagem 

postulada pelo exequente pode se tornar onerosa.Assim, o valor da 

constrição não deve fugir aos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade erigida pela jurisprudência, devendo a penhora dos 

rendimentos do executado se limitar ao percentual de 20% (vinte por 

cento) de sua renda líquida percebida. Dessa sorte, determino o bloqueio 

mensal do percentual de 20% (vinte por cento) de sua renda líquida 

percebida, a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento, com 

repetição mensal do bloqueio no mesmo percentual, até a completa 

satisfação do crédito exequendo, como medida excepcional para 

assegurar o resultado prático da execução. E para tanto, expeça-se ofício 

à Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, determinando o bloqueio mensal do 

percentual de 20% (vinte por cento) da renda líquida do executado, a ser 

descontado e transferido, mensalmente, para a conta judicial destes autos 

junto à Conta Única, até ulterior determinação deste Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730976 Nr: 27075-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C.C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 165, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelo Sistema Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): F. C. C. Assessoria Empresarial Ltda – CNPJ nº 

10.510.615/0001-11 e Reinaldo Camargo do Nascimento – CPF nº 

293.160.651-00, fls. 05/06.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760571 Nr: 12945-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e 

acolho os mesmos, apenas e tão somente para esclarecer a obscuridade 

apontada, passando o dispositivo da sentença a constar o 

seguinte:DISPOSITIVO:Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754867 Nr: 6862-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNY LIMA LOPES

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 101 do exequente e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado - 

R$ 19.964,96 (dezenove mil novecentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e seis centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao banco executado: Banco Itauleasing 

S/A (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 
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seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133879 Nr: 24579-47.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação, de 

fls. 111/115, conforme certidão que aporta à fl. 116 e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 117/124, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786736 Nr: 40644-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE OLIVEIRA CAMARGO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 234 e concedo ao banco executado o prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestar-se na forma determinada à fl. 232. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 992716 Nr: 19735-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES PANATA ME, SERGIO 

RODRIGUES PANATA, MARILISA COSTA PANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 109/110. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112741 Nr: 15832-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA, FERNANDO DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - OAB:9290/B, JARBAS 

LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 139 e 142, e para tanto, 

procedo à consulta de bens do executado pelo Sistema Renajud 

(Detran/MT): Via Appia Projetos e Construções Ltda – CNPJ nº 

07.394.648/0001-39 e Fernando de Souza Fernandes – CPF nº 

169.192.031-20, fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804856 Nr: 11324-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Devidamente citado, por edital, para o pagamento do débito, o executado 

não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.

Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 68/69 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 48.312,57 (quarenta e oito mil trezentos e doze reais e 

cinquenta e sete centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: José Márcio de Oliveira – 

CPF nº 514..331.091-15, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752754 Nr: 4620-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT
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 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Deferido o pedido de levantamento do incontroverso depositado pelo 

banco, na continuidade deferiu o Juízo o pedido de penhora online do 

débito remanescente, fl. 120.

Diante da concordância do banco com o montante penhorado, conforme 

certidão de fl. 129, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante penhorado e transferido, encaminhando-se cópia da 

ordem judicial de bloqueio de valores de fl. 126.

Após e decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado 

na Conta Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 131, com 

os rendimentos creditados no período.

 Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857811 Nr: 60040-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT1.8071 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 39.

 II – Diante da certidão de fl. 50, defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 

52, e para tanto, procedo à consulta do endereço do executado pelo 

Sistema Infojud (Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): José 

Carlos de Oliveira – CPF nº 040.786.831-34, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 838559 Nr: 43190-53.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

LTDA, MAGNEY JAIRO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT

 Vistos etc. OHM do Brasil Construtora e Engenharia Ltda pessoa jurídica 

de direito privado e Magney Jairo de Freitas, ambos devidamente 

qualificados e representados, ajuizaram os presentes embargos a 

execução em desfavor do Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. (...) DO 

MÉRITO Assim, entendo que existe excesso de execução, apenas no que 

tange à cláusula dos encargos moratórios, ora revisada. (...) Portanto, 

diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão 

concluir pela parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. Em face do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por OHM do Brasil Construtora e Engenharia Ltda e 

Magney Jairo de Freitas contra Banco do Brasil S/A, devendo a Execução 

(Autos n. 3807-68.2013 – código 797429) ter prosseguimento nos seus 

ulteriores termos, devendo observar os seguintes parâmetros: 1. 

Mantenho a capitalização mensal de juros, uma vez que devidamente 

contratada. 2. Mantenho os juros remuneratórios contratados, em 8,25% 

ao ano. 3. Excluo a comissão de permanência e determino a incidência tão 

somente juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, na forma prevista 

no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/69. 4. Mantenho as 

demais cláusulas do contrato em análise. Aplico o disposto no parágrafo 

2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão de que o embargado 

decaiu de parte mínima de seus pedidos, e, condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e em honorários da parte contrária, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, 

indicado à fl. 27 da exordial, de acordo com a regra traçada no §2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para os autos da 

execução apensa, Feito nº 3807-68.2013 – código 797429. Após, 

desapense-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812277 Nr: 18766-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHÃES, 

ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, 

TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844, RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - 

OAB:103650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 01563 encartado 

nos autos fls.186/187 consta apenas um bairro a ser diligenciado; 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos 

autos nova Guia de pagamento para condução do oficial de justiça, 

contendo os bairros Alvorada e Baú em Cuiabá, ou indicar outro endereço 

completo, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715318 Nr: 8637-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO MAGNO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e as 

partes não se manifestaram acerca da decisão de fls. 76/78.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1028089-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CRISTINE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1028089-80.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: STELLA CRISTINE SILVA 

EXECUTADO: JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA Vistos etc. 

Indefiro o pedido constante do id 16725338, eis que, o executado 

encontra-se em Barão de Melgaço a trabalho, conforme informação do 

ilustre Oficial de Justiça. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe o endereço onde o executado possa ser 

encontrado, para citação, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037691-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE FERREIRA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1037691-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLY LEAO DE SOUZA 

REQUERIDO: ALAIDE FERREIRA LEAO Vistos etc. Defiro parcialmente o 

pedido, constante do id 16682720 e , concedo o prazo de 10 (dez) dias, 

para cumprimento das determinações do id 16284909, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012030-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. W. D. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO OAB - 

059.360.971-96 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1012030-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOYDSON WEIZMAN DO VALE 

REQUERIDO: RHADASSA ELIZA WEIZMAN DELGADO DO VALE 

REPRESENTANTE: NADIA KAROLINY GONCALVES PAIXAO DELGADO 

Vistos etc. Intimem-se as partes, para se manifestarem, acerca do 

parecer Ministerial constante do id 16600090, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015901-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1015901-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS 

ALVES EXECUTADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Intime-se a 

parte executada, para manifestar-se, acerca do parecer Ministerial, 

constante do id 16078564, quanto a contra proposta apresentada pela 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento 

do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025609-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA BELO CAROLLO OAB - MT21628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT0008609A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1025609-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LETICIA KRISTINY GARAY 

RODRIGUES DE MORAES EXECUTADO: ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca da 

impugnação e do bem nomeado a penhora, constante do id 15818200, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006185-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006185-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS 

RÉU: JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, para manifestar-se, acerca da justificativa apresentada no id 

14680615, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento 

do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040768-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1040768-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA MARTA DE JESUS RÉU: 

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento: 1 - Retificar valor da causa, o qual deverá 

corresponder ao valor das doze prestações de alimentos cumulado com o 

valor de avalição dos bens a serem partilhados (benefício econômico 

buscado em juízo); 2 - Certidão de nascimento do infante Joaquim; 3 - 

Certidão de casamento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034590-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY APARECIDA DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (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: 

1034590-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): STEFFANY APARECIDA DA 

SILVA REIS RÉU: ROBERTO DE OLIVEIRA REIS Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, o título executivo em que foram fixados os 

alimentos, sob pena de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1097598 Nr: 9525-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVM, VNVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEÇELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.315

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso 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 novembro 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.: 373039 Nr: 9496-35.2009.811.0041

 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: RMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 Código 373039

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, 29 de novembro 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.: 986312 Nr: 16822-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:19.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rodrigo batista da silva - 

OAB:OAB/MT 7.697

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Em face do cumprimento integral do prazo de prisão civil, 

certifique-se quanto a inexistência de mandado de prisão em 

aberto.Procedam-se as baixas dos sistemas de crédito e 

protesto.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 novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010225-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINY FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - 030.699.651-05 (REPRESENTANTE)

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GONCALVES MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1010225-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GABRIELLY LOUIZE OLIVEIRA 

MACHADO REPRESENTANTE: ALINY FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARCOS PAULO GONCALVES MACHADO Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração, interpostos por Gabrielly Louize Oliveira 

Machado, representada por sua genitora, Aliny Ferreira de Oliveira, em 

decorrência da decisão, constante no Id. 15828874. Aponta a embargante, 

a existência de contradição na decisão proferida, sustentando a falta do 

valor atualizado do débito alimentar, conforme acostado nos autos em Id. 

15641520. Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente na decisão embargada, a teor do disposto no art. 1.022, do CPC, 

o que se verifica no presente caso. Verifica-se que, assiste razão ao 

inconformismo da requerente, uma vez que deve constar, na decisão final, 

o valor atualizado do débito, o que não ocorreu. Diante do exposto, nos 

termos do art. 535, II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios opostos pelo autor, para que 

conste da decisão de Id. 15828874: “Expeça-se o competente mandado de 

prisão, cientificando-se o devedor de que, o cumprimento da custódia não 

o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas. Paga a 

prestação alimentícia em atraso, no valor de R$ 6.468,33 (seis mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), 

correspondente aos meses de fevereiro/2018 a setembro/2018, bem 

como, as parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação 

alimentar, suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão”. A presente 

decisão é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da 

decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019566-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE VITA LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SILVA DE VITA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO OAB - MT9317/B (ADVOGADO(A))

HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019566-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUSSARA DE VITA LIMA INVENTARIADO: ELZA SILVA DE 

VITA Vistos etc. Em atenção à manifestação do id.165868190, INTIME-SE a 

herdeira Hortência, por meio de seu culto advogado, para que, apresente 

nos autos, em 15 (quinze) dias, avaliação dos imóveis inventariados, bem 

como, exerça o seu direito de preferência, para realizar a compra dos 

imóveis, constante do acervo, em 30 (trinta) dias. Caso não haja 

manifestação da herdeira, no prazo estabelecido, fica desde já autorizada 

a alienação de quaisquer dos imóveis, visando o pagamento dos impostos, 

mediante depósito do montante, na judicial devidamente vinculada aos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009782-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PIAIA PAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009782-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIELA PIAIA PAEL INVENTARIADO: NARDETE 

APARECIDA PIAIA PAEL Vistos etc. Diante dos documentos juntados e, 

pedidos do id.16108038, colha-se o pronunciamento do nobre Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041374-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES DE LIMA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA COSTA BARBOSA (EXEQUENTE)

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: 

1041374-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDA COSTA DE LIMA 

EXECUTADO: ANDERSON FERNANDES DE LIMA Vistos etc. A demanda 

fora proposta perante esta Vara Judicial, no entanto, fora o nobre juízo da 

3ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões desta Comarca, o 

prolator da decisão que fixou o valor dos alimentos, em favor da parte 

autora, Nº Proc. 1023457-45.2017.8.11.0041, conforme decisão constante 

do ID nº 16756108. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do 

CPC dispõe: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... II. o 

juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) 

Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao insigne 

juízo da 3ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões desta Comarca, 

mediante às devidas baixas e anotações. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001498-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001498-81.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: WELDER GONCALVES EXECUTADO: NELSON GONCALVES 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta perante 

este Juízo por WELDER GONÇALVES, em desfavor de NELSON 

GONCALVES, todos devidamente qualificados nos autos. Busca a 

exequente o recebimento de obrigação alimentícia, pelo rito da constrição 

pessoal. O alimentante fora pessoalmente intimado para efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso ou apresentar justificação por não 

fazê-lo, porém, não comprovou o pagamento do débito exequendo. A 

parte exequente, em petição constante do id 15430178, requereu a 

decretação da prisão civil do executado. Relatei o necessário. D E C I D O. 

Não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade 

do executado, quanto à obrigação alimentar pretendida. Assim, ante a 

impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta caráter vital para a 

exequente, decreto a prisão civil da alimentante NELSON GONCALVES, 

com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVII da Constituição da República e 

art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de 012 (um) mês. Expeça-se o 

competente mandado de prisão, cientificando-se o devedor de que, o 

cumprimento da custódia não o exime do pagamento das prestações 

vencidas ou vincendas. Paga a prestação alimentícia em atraso, , bem 

como, as parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação 

alimentar, suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão. Defiro, desde 

já, o auxílio da força pública, para cumprimento da presente medida. Em 

sendo negativa a diligência, encaminhe-se mandado de prisão, à Delegacia 

de Capturas, para o devido cumprimento. Intime-se a parte autora, para 

que apresente o cálculo atualizado do débito, para cumprimento da 

decisão. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se com a urgência que a 

situação requer. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028961-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028961-95.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARILI DO NASCIMENTO RÉU: VALDIR ALVARENGA Vistos 

etc. Tendo em vista que, não foi possível a intimação do demandado, para 

a solenidade anteriormente agendada, designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 11 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Atente-se para a certidão do id.15353583. 

Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito
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2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036960-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DIAS COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036960-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ORLANDO DIAS COUTINHO RÉU: 

JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO Vistos. Cuida-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos com Pedido de Liminar, distribuída por 

dependência para a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca; entretanto, verifico que o processo encontra-se 

sentenciado e arquivado; sendo assim, não tem sentido a aplicabilidade o 

art. 286, do Código de Processo Civil, na ação de exoneração de 

alimentos. Portanto, passo à análise da inicial. Defiro gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 2º, parágrafo único da Lei 1060/50, com os acréscimos 

da Lei 10.317/01. Para buscar a exoneração de uma obrigação, em 

primeiro lugar é necessário demonstrar a existência dessa obrigação. E 

não consta dos autos a sentença que fixou os alimentos. Sendo assim, 

intime-se a parte autora, para emendar a inicial, juntando aos autos a 

prova da obrigação instituída em favor da Sra. Jessica Janaina Figueiredo 

Coutinho, bem como a certidão de nascimento. Concedo para isso, o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cite-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004166-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

G. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Caixa economica federal (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004166-25.2018.8.11.0041. Vistos, Acolho a cota do Ministério Público 

(id. 14296765). Expeça-se mandado para avaliação judicial. Venha aos 

autos, cópia da matrícula atualizada do referido imóvel. Atendido o 

parágrafo anterior, independentemente, de nova conclusão, novamente ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031089-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MACIEL DE LIMA OAB - MT6711/O (ADVOGADO(A))

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FIRMINO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031089-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CATARINA DA COSTA E SILVA 

DE JESUS RÉU: JOSÉ FIRMINO DE JESUS Vistos. Acolho a emenda 

constante de id. 13533111. Citem-se os requeridos, nos endereços 

informados para, querendo oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015320-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015320-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO Vistos. Não obstante já tenha sido determinada a emenda da 

inicial, para esclarecimentos (id. 12905919), não há como deixar de 

observar outras falhas cometidas na peça de intróito, questão que não 

observei por ocasião do primeiro despacho. Analisando detidamente a 

inicial e os documentos acostados, verifico que não consta certidão de 

casamento e documentos pessoais da requerente. Verifico ainda, que a 

certidão de óbito informa que o de cujus deixou 04 (quatro) filhos, mas 

apenas a autora requer o Alvará Judicial. Portanto, até prova em contrário, 

todos têm direito ao que pleiteia a requerente. A existência de outros 

herdeiros, não permite a liberação de valores apenas a requerente, sem 

prévia manifestação daqueles. A única forma de se viabilizar a solução, 

seria o comparecimento de todos, espontaneamente, manifestando 

concordância com a liberação a requerente, isso mediante outorga de 

procuração com poderes. Oficie-se à Sul América - Companhia de Seguro 

Saúde, solicitando que seja informado o crédito existente em nome do 

falecido Milton Carvalho. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033388-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intimem-se o representante da requerente Teresinha Siqueira para 

que, nos termos do parecer do Ministério Público, instrua o processo com 

certidão de nascimento de Lucas Siqueira Monção e com termo de guarda 

atualizado. Considerando que haverá necessidade de desarquivamento da 

ação de guarda para emissão de via atualizada do termo de guarda, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025523-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

victor fernando urtado de souza (RÉU)

patrick randerson hurtado de souza (RÉU)

mateus anderson hurtado de souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1025523-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA 

RÉU: PATRICK RANDERSON HURTADO DE SOUZA, MATEUS ANDERSON 

HURTADO DE SOUZA, VICTOR FERNANDO URTADO DE SOUZA Vistos. 

Determino à Secretaria que certifique nos autos se a impugnação foi 

apresentada tempestivamente. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. P. (REQUERIDO)

CLEIDE REGINA DA COSTA (REQUERIDO)

MARIA IZALINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

M. E. D. A. P. (REQUERIDO)

FABIANA KELLY DE ALMEIDA E SILVA (REQUERIDO)

LARISSA MESTRE CARVALHO (REQUERIDO)

I. M. C. (REQUERIDO)

W. M. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000421-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: LARISSA MESTRE CARVALHO, ISABELLY MESTRE 

CARVALHO, WILMAR MESTRE CARVALHO, MARIA IZALINA DA SILVA 

CARVALHO PEREIRA, MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA, FABIANA 

KELLY DE ALMEIDA E SILVA, ANA REGINA DA COSTA PEREIRA, CLEIDE 

REGINA DA COSTA Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com 

id. 16568895. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido esse 

prazo sem manifestação, considerando que o representante da 

requerente informa que ela se mudou do endereço informado nos autos, 

porém, não informou o endereço atual, dever que lhe impõe o art. 77, 

inciso V, do Código de Processo Civil, certifique-se e intime-se a 

requerente por edital, para que dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão para 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135079 Nr: 25119-95.2016.811.0041

 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: MDSES, BMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUISA GABRIELA DA SILVA - OAB:20078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 25119-95.2016.811.0041 CÓDIGO 1135079

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DE SOUZA E SILVA e BARTOLINA MARIA 

DE SOUZA E SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos Maria de Souza e Silva propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Bartolina Maria de Souza e Silva.Relatou que a 

requerida é sua genitora, e que ela é portadora de deficiência mental 

(esquizofrenia), e em razão disso, tem seu discernimento reduzido, 

precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática dos atos da vida 

civil.À fl. 34 foi deferida a curatela provisória.À fl. 54 foi determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório está encartado 

às fls. 55/58.À fl. 64 o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido. É o relatório.D E C I D O.Constata-se dos autos que a autora 

buscou a interdição da requerida, sua mãe, tendo em vista ser a mesma 

portadora de esquizofrenia indiferenciada, e em razão disso, encontra 

dificuldade para a prática dos atos mais simples do dia a dia, e necessita 

estar representada por alguém que possa lhe orientar e cuidar de seus 

interesses pessoais.Às fls. 55/58, consta relatório do estudo psicossocial 

do caso, que relata o seguinte:“b – Conclusão Psicológica: durante visita 

domiciliar e entrevistas, verifica-se que a interditada, Sra. Bartolina, é 

portadora de esquizofrenia, conforme CID F-200 diagnosticado pelos 

médicos psiquiatra e neurologista.A idosa pareceu estar bem cuidada, em 

ambiente salutar, apresentando vínculo afetivo para com a filha Maria, 

requerente. (...).”Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado 

aos autos, não resta dúvida sobre o comprometimento cognitivo da 

requerida, deixando evidenciada a necessidade de acolhimento do 

pleito.Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido formulado, e por conseguinte, decreto a interdição de 

Bartolina Maria de Souza e Silva, declarando-a absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora 

definitiva à requerida a senhora Maria de Souza e Silva.Por fim, declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 1.184 do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessárioTransitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 12 de setembro de 2018.Sergio 

Valério Juiz de Direito.

Eu, Shirlei Freires da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905805 Nr: 34106-91.2014.811.0041

 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: OMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 34106-91.2014.811.0041 CÓDIGO 905805

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: OLGA MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.José Roberto Araujo de Oliveira propôs a presente 

Ação de Interdição em face de Olga Maria Araujo de Oliveira.Relatou que a 

requerida é portadora de doença mental, hipóxia cerebral com déficit 

cognitivo, detectada logo após o parto. Em razão disso, ficou com redução 

de discernimento, precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática 

de atos simples da vida.À fl. 15 foi deferida a curatela provisória e 

designada audiência de interrogatório, cujo termo está encartado à fl. 18.À 

fl. 21 foi certificado o decurso de prazo para resposta.À fl. 25 o Ministério 

Público opinou pela realização de perícia, o que foi determinado por este 

juízo à fl. 26.Às fls. 44/46 foi acostado o laudo pericial.À fl. 49 e 61 a parte 

autora apresentou dois apoiadores provisórios à incapaz.É o relatório.D E 

C I D O Inicialmente, esclareço que os documentos acostados aos autos 

são suficientes à convicção deste juízo, razão pela qual deixo de 

determinar a realização de estudo psicossocial.Constata-se dos autos que 

o autor buscou a interdição da requerida, sua irmã, após o falecimento dos 

genitores, que eram os responsáveis pela requerida.Esclarece que Olga 

nasceu com redução cognitiva, em razão de problemas ocorridos durante 

o parto, e que em razão de sua limitação, encontra muita dificuldade para a 

prática dos atos mais simples do dia a dia, e necessita estar representada 

por alguém que possa lhe orientar e cuidar de seus interesses 

pessoais.Extrai-se do termo de interrogatório, acostado à fl. 18, que a 

requerida mora com o seu irmão, ora requerente, desde 2014, não é uma 

pessoa agressiva, não sai de casa sozinha, e faz acompanhamento com 

psicólogo e psiquiatra.Às fls. 44/46, consta laudo pericial, que consta o 

seguinte“7.EXAME MENTAL: Calma, cooperativa, memória e inteligência 

prejudicados, desorientada no tempo e no espaço, no momento do exame 

sem alterações do pensamento e de sensopercepção.CONCLUSÃO: Após 

avaliação da periciada concluímos que ela possui Retardo Mental 

moderado, classificado no cid 10 como F71, que cursa com prejuízos na 

memória, inteligência, autonomia e discernimento, tornando-a parcialmente 

incapaz de reger por si só seus atos da vida civil. Necessita de auxilio 

para administrar seus bens, renda e para realizar tratamento de 

saúde”.Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 

não resta dúvida sobre a redução cognitiva da requerida.No entanto, o 

laudo pericial apontou redução parcial de discernimento, trazendo a 

necessidade de se restaurar juridicamente a capacidade da Sra.Olga de 

exprimir sua vontade, e ao mesmo tempo, garantir que esteja amparada, 

recebendo a orientação necessária dos apoiadores, que a conduzirão na 

prática dos atos da vida civil, especificamente em questões relacionadas à 

saúde, quando necessário, e, quanto a negócios, compra e venda, 

empréstimos, que envolvam o patrimônio/finanças e aposentadoria, sob 

pena de invalidade dos negócios/atos que vierem a se realizar sem a 

participação dos apoiadores, (art. 1.783-A § 4º do CC) tendo em vista que 

se trata de pessoa relativamente incapaz, que necessita de apoio para a 

tomada de algumas decisões acima mencionadas.Consigno, por oportuno, 

que no exercício do munus público de apoiamento, devem os apoiadores 

se portar de maneira a auxiliar a pessoa apoiada como se estivesse a 

orientar seus próprios negócios, não podendo agir com dolo, e, muito 

menos, com culpa, (imprudência, negligência ou imperícia).Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado, e o faço nos termos do 

artigo 756, do Código de Processo Civil, para levantar a interdição de Olga 

Maria Araujo de Oliveira, com a nomeação dos apoiadores indicados, a 

saber: José Roberto Araujo de Oliveira e Edneusa Candido Ribeiro (fl. 

60-v).Por fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Intimem-se os 

apoiadores nomeados, da sentença, bem como para firmarem o termo de 

compromisso, que deverá ser expedido especificando os limites do apoio, 

nos termos acima decidido.Observo, ainda, que a substituição dos 

apoiadores nomeados pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificada a necessidade, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 1.783-A do 

Código Civil.Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de 

Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 06 de setembro de 2018.Sergio 

Valério-Juiz de Direito.

Eu, Shirlei Freires da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Mirelli Silva

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944029 Nr: 56900-09.2014.811.0041

 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: CADA, RJDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 56900-09.2014.811.0041 CÓDIGO 944029

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CÉLIO AURELIO DE AMORIM e RODRIGO JEFERSON 

DE AMORIM DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

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: Vistos Célio Aurelio de Amorim propôs a presente Ação de 

Interdição c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela em face de Rodrigo 

Jeferson de Amorim da Silva.Relatou que o requerido é portador de 

doença mental desde seu nascimento, codificada pelo CID 10 F. 41.9 como 

transtorno ansioso não especificado.O irmão do requerido, Célio Aurélio 

de Amorim, tendo ciência que seu irmão não é capaz de tomar decisões 

para sua vida, por necessitar de constante atenção, requer a interdição, 

sendo nomeado como curador.À fl. 17 foi deferida a curatela provisória e 

designada audiência de interrogatório.À fl. 24 foi juntado termo de 

audiência de interrogatório.Às fls. 39/41 foi acostado o Laudo Pericial À fl. 

42 o Ministério Público ratifica o pedido de fl. 29, a fim de que seja 

realizado um estudo psicossocial do caso.Às fls. 46/47 foi acostado o 

relatório de Estudo Psicossocial.À fl. 49 o Ministério Público manifestou 

pela procedência do pedido, a fim de nomear o Sr. Célio Aurélio de Amorim 

como curador definitivo do seu irmão Rodrigo Jeferson de Amorim da 

Silva.É o relatório.D E C I D O. Extrai-se do documento de fls. 39/41 

referente ao Laudo Pericial, que o requerido “possui retardo mental leve, 

condição médica que vem prejudicando sua autonomia, discernimento e 

comportamento tornando-o totalmente incapaz de reger por si só seus 

atos da vida civil”.No relatório do referido laudo pericial, o perito respondeu 

aos seguintes quesitos:1.O requerido é portador de alguma doença 

mental? Sim;2.Em caso positivo, de qual espécie nosológica? Retardo 

mental leve;3.A doença que possui é curável?Não;4.O requerido sofreu 

total ou parcial redução do seu discernimento?Discernimento totalmente 

prejudicado;5.O requerido está impossibilitado, total ou parcialmente de 

administrar seus bens e reger sua própria vida? Totalmente impossibilitado 

de reger sua vida e administrar seus bens.No relatório psicossocial 

acostado às fls. 46/47, constam as seguintes informações do 

requerente:“....no período que adentrou na escola, a professora 

juntamente com a diretora, informou que o garoto necessitava estudar em 

um colégio especial, e com isso foi para outra unidade escolar aos 7 

(sete) anos de idade...a sua genitora sempre cuidou do irmão Rodrigo 

desde tenra idade, logo, a mesma encontra-se com câncer de mama há 

três anos, portanto, a parentela resolveu solicitar para que ele seja 

responsável pelo irmão”.Ainda, a conclusão do estudo psicossocial aduziu 

que “por intermédio da escuta qualificada e entrevista, parece-nos que o 

interditado é bem cuidado tanto pela genitora, quanto pelo Sr. Célio, com 

isto, o requerente possui todas as condições favoráveis para ser 
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responsável pelo irmão”.Desta sorte, analisando o conjunto probatório 

acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a 

interdição do requerido, frente à inegável limitação psíquica, que o torna 

dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à 

sua vida civil e particular.Ante o exposto, e em consonância com o 

parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de RODRIGO JEFERSON DE AMORIM DA SILVA, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curador definitivo ao requerido, o senhor CÉLIO 

AURÉLIO DE AMORIM.Por fim declaro extinto o processo com julgamento 

de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 

2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.Sem custas.P.I.C.Cuiabá, MT, 23 de abril de 2018Sergio 

Valério Juiz de Direito

Eu, Shirlei F. da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076543 Nr: 58282-03.2015.811.0041

 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: VRN, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 58282-03.2015.811.0041 CÓDIGO 1076543

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: VALTER RODRIGUES NOVAIS e ELIANA MORAES 

COUTO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

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: Vistos.Valter Rodrigues Novais propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Eliana Moraes Couto.Relatou que é esposo da 

requerida, e esta, por sua vez, é portadora de Esclerose Lateral 

Amiotrófica, enfermidade classificada pelo CID 10 G12.2 e G82.4, estando 

sem aptidão à prática dos atos da vida civil, necessitando estar 

representada por alguém que zele pelos seus interesses.À fl. 13 foi 

deferida a curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cujo 

termo está à fl. 19. À fl. 19-v foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, sendo que o relatório está acostado às fls. 23/24.À 

fl. 46 o Ministério Público opinou pela realização de perícia médica.É o 

relatório. D E C I D O.Constata-se dos autos que o autor busca a interdição 

de sua esposa, portadora de Síndrome de Down, com Esclerose Lateral 

Amiotrófica, doenças codificadas pelo CID 10 G12.2 e G82.4, 

enfermidades que a torna inapta para a prática dos atos da vida civil e 

também para os particulares, sendo dependente de terceira pessoa na 

defesa de seus interesses.À fl. 12 consta atestado médico afirmando 

que“Atesto para os devidos fins que a Sra. Eliana Moraes Couto 

encontra-se portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, com tetraparesia 

espástica em fase avançada, cadeirante absolutamente incapaz de cuidar 

da própria vida”.Ainda, pela análise do relatório do estudo psicossocial 

realizado nos autos, tem-se que:“(...). Sr. Valter (ao requerente) fala da 

esposa com muita tristeza e preocupação, relatando que a cada dia mais a 

esposa está debilitada.Atualmente este faz tudo, da alimentação, troca a 

roupa e dá banho, e também recebe a ajuda das cunhadas (irmãs da 

interditada).Somem-se a esses fatos constatados nos autos, que em sede 

de audiência de entrevista a requerida não pôde ser entrevistada, em 

razão de seu estado emocional, oportunidade em que o autor esclareceu 

que a interditanda não consegue se comunicar com outras pessoas, e que 

ele ainda entende algumas coisas que ela tenta dizer (fl. 19).Desta sorte, 

analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida 

sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, tendo em vista 

o agravamento do seu quadro de saúde, que a torna a cada dia mais 

debilitada, deixando evidente a ausência de capacidade de exteriorização 

de sua vontade e consequentemente, à prática dos atos da vida civil e 

pessoais.No que se refere ao zeloso parecer Ministerial, pela realização 

de perícia médica, embora tenha sido determinada nos autos, melhor 

analisando os comandos do artigo 753, do Código de Processo Civil, 

percebe-se que a perícia poderá ser realizada por quem detenha 

expertise para a prática do ato, e em equipe com formação 

multidisciplinar.Assim, não há exigência legal para que a análise pericial 

nos casos de interdição deva ser realizada tão somente por médico perito 

oficial. Esse, certamente reúne os atributos necessários à perícia, mas 

não de forma isolada, uma vez que a letra da lei diz claramente que o 

profissional deve teve conhecimento técnico e também que seja realizado 

por uma equipe multidisciplinar.Esses requisitos legais foram observados 

por este juízo quando da determinação do estudo psicossocial, cujo 

relatório acostado aos autos foi elaborado em conjunto por uma assistente 

e uma psicóloga, ambas com expertise em sua área de atuação.Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Eliana Moraes Couto, declarando-a absolutamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora 

definitiva o requerido Valter Rodrigues Novais.Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 1.184 do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Sergio Valério Juiz 

de Direito.

Eu, Shirlei Freires da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Mirelli Silva

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109999 Nr: 1980-86.1994.811.0041

 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: ZENAIDE DA CRUZ E SILVA (VIÚVA -MEEIRA)., 

ROSILDA DA CRUZ E SILVA, KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA, 

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO, ADEVALDO DA CRUZ E SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDEVALDO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ 

E SILVA - OAB:8.649, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - 

OAB:4.672/MT, JOSE CORBELINO BOJIKIAN - OAB:1022/MT, JOSÉ 

LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO 

- OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte requerente, para querendo 

manifestar nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718989 Nr: 14711-21.2011.811.0041
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 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO, JULIO 

CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, PAULO ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a fim de que se manifeste acerca do cálculo das custas 

processuas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94658 Nr: 1507-42.1990.811.0041

 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: NEIDY DE BRITO EUBANK, JÚLIO CÉSAR DE BRITO 

EUBANK, MARCO CÉSAR DE BRITO EUBANK, LUIZ CESAR DE BRITO 

EUBANK, HENRIQUES CESAR DE BRITO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO, 

ESPÓLIO DE BENJAMIN DA SILVA PINTO EUBANK, Cícero Rodrigues da 

Silva, GEORGE RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA, RUBIO GABLE 

RODRIGUES DE CAMPOS, DALVA MARIA MARQUES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, RUTH 

SOUSA DOURADO - OAB:7141, WARLLEY NUNES BORGES - 

OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, HENI RODRIGUES DE SOUZA - OAB:133234/RJ, LARISSA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA - OAB:16107, LORENZA BALBUENA - 

OAB:9636, MARCEL NATARI VIEIRA - OAB:13422-MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, MURILO CÉSAR MONTEIRO 

GODOY - OAB:7.569/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

1507-42.1990.811.0041, Protocolo 94658, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795534 Nr: 1869-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADDLT, JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCIANA 

AMALIA ALVES - OAB: 9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11.866, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para CERTIFICAR que, embora a parte executada tenha sido 

regularmente intimada não houve manifestação até a presente data. Sendo 

assim,intimo a parte requerente a se manifestar requerendo o que 

entender de direito, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727294 Nr: 23151-06.2011.811.0041

 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: LINDAURO CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23151-06.2011.811.0041 CÓDIGO 727294

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: LINDAURO CARLOS DE MELO

PARTE REQUERIDA: MARCOS FRANCISCO DE MELO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/07/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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: Vistos.Cícera Lucilene de Melo propôs a presente Ação de 

Substituição de Curatela em face de Marcos Francisco de Melo.Relatou 

que seu irmão, ora requerido, fora nomeado curador do seu genitor, 

senhor Lindauro Carlos de Melo. No entanto, não vem desempenhando o 

encargo a contento, mostrando-se necessária a substituição ora 

buscada.À fl. 34 foi determinada a realização de estudo Psicossocial do 

caso, cujo relatório está acostado às fls. 35/37.À fl. 48 foi deferida a 

remoção do antigo curador, com a nomeação da autora na condição de 

curadora provisória, e determinada a citação do requerido.Citado (fl. 80), o 

requerido apresentou contestação às fls. 82/87, na qual o requerido alega 

a incompetência desse Juízo para processar a demanda. No mérito, refuta 

as alegações de má gerência dos benefícios do genitor.A impugnação foi 

apresentada às fls. 102/105.À fl. 118 foi determinada a realização de 

outro estudo psicossocial do caso, sendo juntado o relatório às fls. 

119/121.Às fls. 152/388 foi acostada cópia do processo de interdição do 

senhor Lindauro, que tramitou em Londrina/PR.À fl. 396 o Ministério Público 

opinou pela realização de estudo psicossocial do caso.É o relatório.D E C I 

D O.Em que pese o zeloso parecer Ministerial de fl. 51, pela análise dos 

documentos que instruem os autos, verifico que se mostra desnecessária 

a realização de mais um estudo psicossocial.Referente à alegação de 

incompetência desse Juízo, esclareço que há muitos anos o interditado 

está residindo com sua filha e curadora provisória, na Comarca de 

Cuiabá/MT, e, nos termos do artigo 50, do Código de Processo Civil, não há 

que se falar em incompetência desse Juízo.Constata-se dos autos que o 

senhor Lindauro Carlos de Melo foi interditado por meio de uma ação que 

tramitou em Londrina/PR, lhe sendo nomeado como curador o seu filho, 

senhor Marcos Francisco de Melo.Ocorre que a requerente, também filha 

do interditado, alega que seu irmão não estava desempenhando 

satisfatoriamente seu encargo, já que foram contratados alguns 

empréstimos que estavam sendo descontados no benefício do interditado, 

e que o requerido estaria utilizando em favor o benefício destinado ao 

genitor.Pela análise do relatório do primeiro estudo psicossocial 

determinado nos autos, (fls. 35/37) realizado em 2011, verifica-se que o 

senhor Lindauro já residia com a autora, ou seja, não morava mais na 

comarca de Londrina/PR, cidade onde mora o requerido.Àquela época, foi 

aferido pela equipe multidisciplinar que realizou o estudo, que a autora era 

quem prestava os cuidados diários ao seu pai, e que esses cuidados 

vinham sendo prestados a contento. Posteriormente, fora determinada a 

realização de novo estudo, conforme se vê às fls. 118/121, e novamente 

foi confirmado que o senhor Lindauro continua sob os cuidados da 

requerente, esclarecendo, ainda, que além da autora, as outras filhas que 

moram em Cuiabá/MT ajudam na lida com o pai.Daí conclui-se que é mais 

benéfico para o interditado, continuar morando com a requerente, posto 

que nesta urbe, pode estar em contato com as outras filhas, 

diferentemente de quando estava em Londrina, onde mora apenas um 

filho.Assim, pela análise dos documentos que instruem o caderno 

processual, é fácil concluir que o incapaz está sendo bem cuidado pela 

autora, razão pela qual deve ser nomeado sua curadora de forma 

definitiva.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte, removo o requerido Marcos Francisco de Melo do encargo 

de curador, e nomeio a senhora Cícera Luciline de Melo como curadora do 

senhor Lindauro Carlos de Melo.Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 
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publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Considerando a hipótese de desvios 

eventualmente praticados quando o requerido era curador, determino o 

envio de cópia integral dos autos à Promotoria Criminal, para 

providências.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 17 de maio de 

2018.Sergio Valério Juiz de Direito.

Eu, Shirlei F. da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 916097 Nr: 40839-73.2014.811.0041

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - OAB:15509

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

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, para o fim de reconhecer a união estável vivida entre as partes e 

dissolvê-la, e determinar a partilha do terreno localizado na Avenida 

Antonio Jota da Silva, s/n, Bairro Santa Laura, Cuiabá/MT, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada litigante (partilha apenas no campo 

obrigacional), bem como, o valor investido para construção de uma casa, 

a saber, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de maneira que a requerida 

deverá pagar ao requerente o equivalente à metade desse valor ao 

requerido, ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).Em conseqüência 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “a”, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos autos ao 

autor, visto que detentor da guarda da criança.Após, arquive-se com as 

baixas pertinentes. Justiça gratuita.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1061827 Nr: 51802-09.2015.811.0041

 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: ECDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PARANATINGA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 862523 Nr: 3676-59.2014.811.0041

 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: MFM, DMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240, VANESSA OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença sem julgamento de mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 382479 Nr: 17907-67.2009.811.0041

 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: MACD, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
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14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1021495 Nr: 32670-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana paula silva queiroz - 

OAB:21165/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORES 

GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT 

- OAB:, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265411 Nr: 23144-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDA

 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:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 811601 Nr: 18088-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:MT 16.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eloisa maria medeiros 

barbosa - OAB:14.811

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 175 de 766



 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 997004 Nr: 22182-49.2015.811.0041

 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: ESV, VVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9.150/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, 

MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva ao requerido, Vitor Vieira Sychocki, a senhora 

Elizabeth Soares Vieira, que deverá representá-lo em todos os atos da 

vida civil.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755 § 3° do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Ressalto que a curadora não poderá contrair 

empréstimos em nome do curatelado, nem alienar bens de sua propriedade 

(carros e imóveis) sem a prévia autorização judicial.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sem 

custas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 343898 Nr: 14319-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACTG, CCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAAG

 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:

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 739788 Nr: 36465-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEBDO, JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1111858 Nr: 15427-72.2016.811.0041

 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: MMGDS, NGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, EDBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19201-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 
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sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 892155 Nr: 24659-79.2014.811.0041

 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: RMDFA, RDCDCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:, RUTH AIARDES - OAB:15.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autora: Roberta Monyze de Figueiredo Amorim, representada por Rita de 

Cassia da Costa Figueiredo Silva

Requerido: Jose Santos da Silva e Marcelo Dias de Amorim

Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulatória de Registro e 

Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1169342 Nr: 39858-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDS, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMDSM, ERCGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 39858-73.2016 – Código 1169342

Espécie: Ação de Regularização de Visitas

Requerentes: Itamar Gonçalves dos Santos e Rozana Soares da Silva

Advogada: Grisiely Daiany Machado Costa e Rita Cassia Bueno do 

Nascimento

Requerido: Yasmin Maria dos Santos Marques, representada por sua 

genitora Edvane Regina Conceição Gonçalves dos Santos

Horário: quarta-feira, dia 29 de novembro de 2018, 13h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada

Requerentes: Itamar Gonçalves dos Santos e Rozana Soares da Silva

Advogada: Rita de Cassia Bueno do Nascimento

Requerido: Yasmin Maria dos Santos Marques, representada por sua 

genitora Edvane Regina Conceição Gonçalves dos Santos

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, com a identificação das partes, a proposta de 

conciliação, foi exitosa no sentido de transformar a decisão interlocutória 

de fl. 110, em sentença. Assim, fica estabelecido o direito de convívio dos 

requerentes com a criança Yasmin Maria dos Santos Marques nos 

primeiros e terceiros finais de semanas de cada mês, das 18:00 horas da 

sexta feira às 18:00 horas do domingo.

 DELIBERAÇÕES

O juiz sentenciou: Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo acima. Em consequência, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas pertinentes. Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1140314 Nr: 27537-06.2016.811.0041

 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: EMDB, ODCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Após um vai e vem entre 3 (três) Varas, o processo retornou para esta 

Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões.

 O Distribuidor, ao cumprir o despacho de fl. 102, equivocou-se 

redistribuindo o processo para a 1ª Vara de Família e Sucessões, ao invés 

de encaminhar para a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, 

conforme determinado naquele despacho.

 À fl. 60 e verso, em despacho inaugural, foram arbitrados alimentos 

provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo.

 O requerido tem plena ciência da existência desta ação, tanto que se 

manifestou 2 (duas) vezes no processo (fls. 84 e 86 e verso), inclusive 

requereu seja designada nova audiência de conciliação.

 Após isso, consta à fl. 99 que ele compareceu à Defensoria Pública e 

prestou Termo de Declaração, informando que aufere remuneração de 1 

(um) salário mínimo, como produtor rural e por isso não suporta pagar os 

alimentos provisórios fixados em 1/3 (um terço) do salário mínimo. Propôs 

pagar 25% (vinte e cinco por cento), do salário mínimo, o que, em sendo 

verdade o valor da sua renda, estaria em patamar razoável.

 Entretanto, sobre esta oferta a parte requerente ainda não teve a 

oportunidade de se manifestar.

 Portanto, determino a intimação da requerente, na pessoa da ilustre 

Defensora Pública que oficia perante esta Vara para manifestar-se no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 794426 Nr: 742-65.2013.811.0041

 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: GB, ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB, CFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de 

conceder a guarda da menor Taina Auxiliadora Borges Gomes aos 

autores, senhores Gisele Borges e Agostinho Nunes dos Santos. Ainda, 

fixo a verba alimentar em 20% (vinte por cento) do salário mínimo mensal, 

que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de 

depósito ou comprovante de pagamento, e estipulo o período de 

convivência da menor com seu genitor, nos finais de semana alternados, 

das 13:00 às 18:00 horas, podendo o requerido retirar a filha do lar dos 

requerentes e devolvê-la no horário acima fixado. No entanto, se 

inicialmente houver resistência da menor em estar sozinha com o pai, as 

visitas deverão ocorrer no lar dos guardiões.Por fim, declaro extinto o 

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se 

o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.Sem 

custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.Dê ciência ao Ministério Público. 

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 725524 Nr: 21257-92.2011.811.0041

 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: MBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLMDS, JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:12.451/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Considerando as informações de fls. 55/57, determino a expedição de 

ofício ao Laboratório designado pelo Estado/MT (fl. 52), para que informe 

nova data e horário para a realização da coleta do material genético.

 Após intime-se as partes para comparecer no dia, hora e local indicado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041213-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKELVIS VIANA FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1041213-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA 

VIANA REQUERIDO: MIKELVIS VIANA FEITOSA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, conferida 

pela declaração médica, defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a 

requerente Patricia de Oliveira Viana, como curadora provisória, mediante 

compromisso. Considerando o teor da inicial, afirmando que o requerido 

encontra-se na UTI - Unidade de Terapia Intensiva - do Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá, deixo de designar audiência de entrevista, previsto 

no art. 751 do Código de Processo Civil, e determino seja procedido estudo 

psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para comprovação da 

situação atestada, cujo relatório deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018789-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES RAMALHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

LIDIOMAR RAMALHO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIGUEIREDO SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1018789-65.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIOMAR RAMALHO 

FIGUEIREDO, DOLORES RAMALHO DE FIGUEIREDO INVENTARIADO: 

MARIA FIGUEIREDO SOUZA Visto. Indefiro os pedidos de reconsideração 

à extinção do processo, haja vista a ausência de previsão legal. Com a 

extinção do processo é necessária a propositura de nova ação. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1032696-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GIOVANNI BOSCO SANTIAGO 

CAMPOS, LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS, CARLA DA SILVA 

CAMPOS, AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS INVENTARIADO: MARIA DAS 

GRACAS SANTIAGO CAMPOS Visto. Defiro a expedição dos alvarás, 

conforme postulado na petição com id. 16429124. Intimem-se os herdeiros 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestem-se sobre o 

interesse e possibilidade de processamento conjunto do inventário do 

cônjuge da inventariada, Sr. Leonídio Floriano da Silva Campos, que 

faleceu no curso deste processo (id. 14031359), caso em que o processo 

deverá ser instruído com as certidões negativas de débitos fiscais e 

certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). Feito isso, 

dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036403-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA PIRES PEREIRA (REQUERENTE)

SIMONE REIS DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1036403-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SANDRA PIRES PEREIRA, 

SIMONE REIS DOS SANTOS LEITE, SUELY PIRES DOS SANT Vistos. 

Acolho a emenda constante de id. 13269507. Considerando que a ação de 

inventário nº 1019932-89.2016 ainda está em tramite na Quinta Vara 

Especializada de Família desta Comarca, e, considerando ainda, que esta 

ação de alvará além de tratar de levantamento e saque em conta do 

FGTS/PIS/PASEP, refere também a levantamento e saque em conta 

bancária junto ao Banco do Brasil e Banco Itaú, declino da competência 

deste Juízo e determino a remessa dos autos ao Juízo da Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, mediante às 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se com a máxima 

urgência.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037375-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

HELOISA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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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 : 

1037375-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NILDA ROSA DE FREITAS 

REQUERIDO: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA, HELOISA ROSA DE 

OLIVEIRA, OSMAR DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. O processo foi 

remetido ao Ministério Público para manifestação, entretanto, verifico que 

decorreu o prazo sem qualquer parecer. Considerando que não há 

noticias nem documentos que comprovem que os infantes estejam na 

iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, por ora, 

denego o pedido de tutela antecipada. Não há previsão legal para que a 

citação seja suprimida por declaração, uma simples declaração unilateral 

não é a forma correta de alguém manifestar concordância em juízo. Sendo 

assim, cite-se o requerido, no endereço informado para, querendo 

oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Proceda-se ao estudo psicossocial, com prazo de 30 (trinta) dias. Com o 

relatório, digam as partes, no prazo legal. Colha-se o parecer do Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010295-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1010295-80.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Alimentos]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA 

BRITO DE AQUINO ANTONELLI Endereço: RUA PROFESSORA TEREZA 

LOBO, 101, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-670 POLO PASSIVO: 

Nome: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI Endereço: RUA 

MINISTRO JOÃO ALBERTO, 170, apartamento 702, ARAÉS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-580 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA E REQUERIDA para tomar ciência da decisão de ID N. 16157464. 

CUIABÁ, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ofício Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. F. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. D. O. M. (TESTEMUNHA)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Ofício n. 570/2018/PJE CUIABÁ, 30 de 

novembro de 2018. PROCESSO Nº: 1034358-38.2018.8.11.0041 

AUTOR(A): POLLYANE RODRIGUES COSTA RÉU: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA De ordem de MM. Juiz de Direito Dr. Gilperes Fernandes da Silva 

Prezado Senhor (a): O presente ofício, extraído dos autos em epígrafe, 

tem por finalidade SOLICITAR a Vossa Senhoria que proceda a 

cientificação/notificação do oficial de justiça competente ALTAIR 

RODRIGUES DE SOUZA, para que o mesmo devolva o mandado juntado no 

ID n. 16787393 que se encontra em sua posse desde 16/10/2018, haja 

vista o lapso decorrido, com a respectiva certidão. Outrossim, solicito 

informações quanto às providências adotadas no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob as penas da lei. Marya Santanna de Souza Gestora Judicial A 

SENHORA GESTORA RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DE MANDADOS - 

F Ó R U M  D A  C O M A R C A  D E  C U I A B Á / M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033906-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PARABÁ VELOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033906-62.2017.8.11.0041 Ação: 

Separação Litigiosa c/c Partilha Vistos, etc... Antes de tudo, 

confirmando-se o noticiado, proceda-se no que pertinente, a retificação 

pretendida no Id 14060344-Pág. 2, I. No mais, considerando a 

manifestação de Id 14060344, do Requerido, com a juntada dos 

documentos de Id 14060370 ao Id 14060615, nos termos do art. 437, § 1º 

do CPC, é necessário oportunizar a manifestação da parte Requerente, no 

prazo de quinze dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754623 Nr: 6613-13.2012.811.0041

 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: DARCY PEREIRA DA SILVA, ADEMIR PEREIRA DA 

SILVA, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA CAMARGO, 

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, ADEMIR PEREIRA DA SILVA, VANIRA 

PEREIRA DA SILVA, VALTER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA LEONILDA MARTINS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, EDINEY DOMINGUES BARROS - OAB:14.282/MT, 

JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT, MARCIO TADEU SALCEDO 

- OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para juntar aos autos as cópias para serem 

anexadas ao formal de partilha expedido, no prazo de dez dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35645 Nr: 10909-98.2000.811.0041

 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: ROSÂNGELA DAMASCENO DE LIMA, REGIANE CARLA 

SIMÃO DE LIMA, DEYVID CLEY SIMÃO DE LIMA, ELAINA DANIELLE SIMÃO 

DE LIMA, HELLEN MICHELE SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, HERNANI ZANIN - OAB:11.770, MAYRA MORAES DE LIMA 

- OAB:5.943/MT, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT, SILVANA DIAS TEIXEIRA - OAB:6405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o documento juntado às fls. 419/437, dê ciência à 

inventariante. No mais, a fim de viabilizar a conclusão/julgamento do 

processo, aguarde-se a realização da avaliação judicial, solicitando 

agilidade, fls. 416, e, dê-se prosseguimento ao feito, conforme já 

determinado às fls. 410. Após, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 268545 Nr: 1443-36.2007.811.0041

 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: NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO, DEODATO GOMES 

MONTEIRO NETO, ROSALIE MIRANDA GOMES MONTEIRO, ALBERTO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO, MARIO MIRANDA GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO NOVIS GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.479/MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando a penhora no rosto dos autos, fls. 283/294, primeiramente, 

necessário oportunizar a manifestação da inventariante, no prazo de 

quinze dias, inclusive quanto à necessidade de retificação do plano de 

partilha, fls. 288/292, podendo requerer/providenciar o que mais de direito. 

Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento ou ulteriores deliberações, se for o caso.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 962286 Nr: 5815-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: JORGE LUIS ARRUDA E SÁ DE LYTTON, JAODL, 

FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON, ADRIANA DE OLIVEIRA, FDODL, 

MARCELA MARTINS DE ASSIS LYTTON, MAGALY MARIA MACIEL DE 

ARRUDA E SÁ, MAXWELL EYER ALMEIDA DE LYTTON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAXWELL EYER ALMEIDA DE 

LYTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT, RODRIGO MISHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me à manifestação ministerial de fls. 147/148, necessário 

intimar a inventariante/herdeiros, para que seja esclarecida melhor a 

pretensão de fls. 146, pois, se confirmado que se trata de renúncia(s), 

deverá ser providenciada a formalização nos autos pelo(s) 

renunciante(s).

 Isso porque a renúncia é ato solene e formal, que se convalida através de 

escritura pública ou termo judicial, mediante comparecimento em Juízo 

do(s) renunciante(s), conforme previsto no art. 1.806 do Código Civil.

 Neste sentido, aliás:

 “(...) Na primeira hipótese (instrumento público), a renúncia 

perfectibiliza-se por escritura pública; na segunda (termo judicial), 

comparecem todos os herdeiros renunciantes no cartório judicial e firmam, 

pessoalmente, o termo correspondente.” “Quando realizada por termo nos 

autos, admite-se a dispensa do comparecimento pessoal dos herdeiros, 

mas desde que seu procurador tenha sido constituído mediante 

instrumento público de mandato, com poderes especiais para renunciar à 

herança. A exigência é plenamente justificável e destina-se a manter a 

forma pública que reveste o ato jurídico. Além disso, tem esteio na 

segurança do juízo, frente às implicações severas que o instituto encerra 

ao despojar de direitos os herdeiros renunciantes (...)” (in TJSC – RAI n. 

2012.031808-3, j. 12.09.2013)

 Ainda:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RENÚNCIA. 

ADVOGADO COM PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. ADMISSÃO. Conforme 

precedentes da Corte, é admissível a renúncia tomada a termo e firmada 

pelo advogado que apresenta procuração específica para tanto...” (RAI 

70051357028, Oitava Câmara Cível, TJRS, Julgado em 13/12/2012).

 Assim sendo, intime-se a inventariante para que providencie o que mais 

necessário ao prosseguimento e conclusão deste processo no prazo de 

vinte dias, podendo requerer o que mais de direito, sob pena de remoção 

ou extinção e arquivamento. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto ao julgamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1073747 Nr: 56976-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: CATARINA PAULA DE CAMPOS SIMOES, MARIA 

MADALENA NUNES COELHO SIMOES, CRISTINA COELHO NUNES SIMOES, 

PAULO FERNANDO CAMPOS SIMOES, ADELINO GABRIEL SIMOES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando a sentença prolatada nos autos do Processo n. 

1024605-91.2017.8.11.0041-PJE, fls. 349, cumpra-se conforme 

determinado naqueles autos, mormente quanto a traslado de cópia para 

este processo.

 Após, intime-se a inventarante para que tome ciência e requeira o que 
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mais entender de direito, no prazo de quinze dias, em observância 

inclusive da decisão de fls. 345/346, e, em seguida, intimem-se os demais 

interessados/herdeiros, pelo mesmo prazo, e voltem os autos conclusos 

para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 305624 Nr: 15449-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA 

- OAB:9.983/MT, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Antes de tudo, considerando que as partes almejam uma composição 

amigável, fls. 176/177 e 188/188v, porém, divergem quanto ao valor 

executado nestes autos, para não haver dúvidas e evitar maiores 

delongas no feito, acolho parcialmente o parecer ministerial de fls. 

190/191, com a remessa dos autos ao contador judicial, para, apurar o 

valor exato do débito alimentar, devendo especificar e abater todos os 

pagamentos realizados pelo Executado nestes autos.

 Em seguida, intime-se pessoalmente a genitora do Exequente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, procurar a Defensoria Pública que lhe assiste, e 

no mesmo prazo, manifestar sobre os cálculos apresentados pela 

contadoria judicial, inclusive, informar se permanece seu interesse na 

proposta de parcelamento apresentada às fls. 176/177 pelo Executado, 

podendo requerer o que entender de direito. Na oportunidade, 

considerando a certidão negativa de fls. 193, deve, ainda, no mesmo 

prazo, apresentar o endereço atualizado do Executado, sob pena de 

arquivamento.

 Apresentado o endereço atualizado do Executado, intime-o, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os cálculos apresentados, 

requerendo o que entender de direito.

Havendo concordância das partes com o cálculo, desnecessária nova 

manifestação do Ministério Público, uma vez que já manifestou pela 

homologação, fls. 191, devendo os autos retornarem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155382 Nr: 34081-10.2016.811.0041

 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: JCTDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERÊNDIRAH MÁXIMA DE 

BALBINO E TRINDADE - OAB:22046/O, VANILZA BALBINO VIEIRA - 

OAB:4607 - MT

 Vistos, etc...

 Considerando o recurso de apelação interposto às fls. 262/278, intime-se 

a parte Requerida/recorrida, para responder no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1010 § 1º do CPC) e se houver questões preliminares, nos termos do 

artigo 1009 § 1º do CPC, intime-se a parte recorrente, para manifestar em 

15 (quinze) dias, (art. 1009 § 2º CPC).

 No caso de eventual recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 766393 Nr: 19147-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBCBC, ABDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:1442-E/MT

 Vistos, etc...

Considerando que o nome do Executado já foi protestado pelo débito 

alimentar, fls. 280, indefiro o pedido de fls. 328.

Intime-se a parte Exequente, por seus d. patronos, para manifestarem, nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

para fins de prosseguimento do feito, inclusive com indicação efetiva de 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação efetiva dos d. patronos, 

intime-se pessoalmente a parte Exequente, no prazo e nos termos acima 

dispostos.

Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-o por edital, para 

que requeira o que entender de direito para fins de prosseguimento do 

feito, inclusive com indicação efetiva de bens passíveis de penhora, tudo 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme já determinado no despacho de fls. 

325, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para as devidas deliberações ou extinção do feito, se for o 

caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1141998 Nr: 28313-06.2016.811.0041

 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: WP, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSP, RCDS, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE THOMÉ PARIZZI - 

OAB:8.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8.431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos, verifica-se que fora noticiado às 488/491, pela 

parte Requerida, menor de idade, que atualmente “está residindo com a 

genitora e o irmão em outra Comarca, no endereço de conhecimento do 

Autor-Reconvindo, qual seja: rua Adalberto Joesting, s/nº, bairro Bom 

Clima, Chapada dos Guimarães-MT”.

 Assim sendo, a priori, s.m.j., a competência não seria mais deste Juízo, de 

acordo, aliás, com os seguinte precedente jurisprudencial, por ora, 

somente a título de ilustração:

 “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ECA. MUDANÇA 

DE DOMICÍLIO DA MENOR. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA 

COMPETÊNCIA. Considerando que o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente deve preponderar, bem como que a 

jurisprudência, em casos como o dos autos, vem relativizando a regra do 

princípio perpetuatio iurisdictionis, prudente a alteração da competência 

para a comarca onde as menores passaram a residir, a fim de garantir a 

efetiva prestação jurisdicional. CONFLITO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70079120010, TJRS, Julgado em 14/09/2018)

 Todavia, inclusive considerando os documentos juntados às fls. 492/493, 

mormente para que não se cogite de nulidade/prejuízo, por uma questão 

processual, alegação de “decisão supressa”, vedada pelo vigente Código 

de Processo Civil, arts. 9 e 10, primeiramente, por medida de cautela, in 

casu, hei por bem oportunizar a cientificação e manifestação da parte 

Requerida no prazo de cinco dias.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto à 

efetiva definição de prosseguimento ou não do processo neste Juízo.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 802014 Nr: 8468-90.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDA, GADA, DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:12.451/ MT, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de desarquivamento do processo de fls. 48.

Compulsando os autos verifica-se que o acordo entabulado entre as 

partes foi homologado em abril/2013, fls. 45/45v.

Contudo, em novembro de 2018, a Requerente, requereu o Cumprimento 

de Sentença, intitulando de “Do Título Executivo Judicial Da Obrigação 

Alimentar Determinado em Sentença”, fls. 50/58.

Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, em se tratando de cumprimento de sentença, como é o 

caso, deve obrigatoriamente tramitar pelo meio eletrônico-PJE, 

considerando que a partir da data de 07/11/2016, passou a ser obrigatória 

a utilização do aludido sistema.

Assim, determino o desentranhamento da petição e dos documentos de 

fls. 50/64, com as cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos 

termos da CNGC, devendo ser entregues ao seu subscritor para as 

providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas anotações.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1024737 Nr: 34168-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFDN, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21.693/MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Vistos, etc...

 Considerando a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada às 

fls. 88/89, intime-se a parte exequente para que manifeste no prazo de 

quinze dias, e, em seguida, voltem os autos conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1170182 Nr: 40245-88.2016.811.0041

 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: RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFAP, RDLAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante do decurso de prazo certificado às fls. 90, intime-se pessoalmente 

a parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

determinado às fls. 90, requerendo o que entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

acima determinado, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1147296 Nr: 30552-80.2016.811.0041

 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: AODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS CÍCERO DE SÁ - 

OAB:12.569

 Vistos, etc...

 Diante do decurso de prazo certificado às fls. 76, intime-se pessoalmente 

o Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado às 

fls. 74, antepenúltimo parágrafo, juntando aos autos cópia da sentença 

que homologou o acordo de fls. 37/37v, esclarecendo esta situação, sob 

pena de extinção e aquivamento.

Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-o por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

acima determinado, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052640 Nr: 47702-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA MARANHAO BAGIO - 

OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Vistos, etc...

 Diante do decurso de prazo certificado às fls. 102, intime-se 

pessoalmente a parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir o despacho de fls. 101, a fim de esclarecer/informar nos autos 

quanto à finalidade da expedição da carta de crédito postulada às fls. 

94/95, último parágrafo, sob pena de extinção e arquivamento.

Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

acima determinado, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034358-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. F. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. D. O. M. (TESTEMUNHA)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1034358-38.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.434,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: POLLYANE RODRIGUES COSTA Endereço: RUA DOIS, 10, QD 09, 

COHAB SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-783 POLO PASSIVO: 

Nome: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Endereço: RUA SINOP, 33, QD 

31, CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78134-268 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

INTIMAÇÃO PARA:audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual redesigno para o dia 28/03/2019 às 14:00 horas, 

acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol; DECISÃO: Termo de Audiência Autos n. 

1034358-38.2018.8.11.0041 – PJe – Alimentos com Pedido de Provisórios 

Finalidade: Conciliação, instrução e julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 

28 de novembro de 2018, às 14:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - 

Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerente: - David Patrick Costa Silva, 

representado por Pollyane Rodrigues Costa, RG: 1492271-1 SSP/MT, CPF: 

730.346.061-68 Defensor Público: - Emídio de Almeida Rios Ocorrência: 

Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação, em 

razão da ausência do Requerido, o qual não se te notícia se foi citado e 

intimado, uma vez que não houve a devolução do mandado. Presente a 

representante do Autor, a qual informou que o Requerido se mudou para 

Fortaleza e a família do mesmo se recusa a fornecer o endereço. 

Atualizou ainda seu endereço com ponto de referência: Rua Dois, N. 09, 

Quadra 05, Bairro: Cohab São Gonçalo, Cuiabá - mt - cep: 78090-817 - 

Telefone: (065) 9.9317-1032 – em frente a Panificadora Pão de Queijo. O 

patrono do Autor requereu a devolução do mandado com a respectiva 

certidão, e caso não tenha sido citado, postulou pela sua citação/intimação 

por edital, tendo em vista que se encontra em lugar incerto e não sabido. 

Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. 

(audiência encerrada às 14:48 horas) Deliberações Foi proferido o 

seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o requerimento formulado pelo 

douto patrono, oficie-se solicitando a devolução do mandado de citação e 

intimação do Requerido, independentemente do seu cumprimento. 

Considerando o noticiado, acolho desde já o pedido de citação/intimação 

do Requerido por edital. Assim, cite-se o Requerido, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pela parte Autora (art. 344 do CPC). Intime-o, pelo 

mesmo edital, da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo e o adimplemento por parte do Requerido, cujo 

valor será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) 

de cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos 

autos, Id n. 15899937, e ainda, para comparecer na audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento, a qual redesigno para o dia 

28/03/2019 às 14:00 horas, acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a sua ausência 

em confissão e revelia. Cientifique-o de que se na audiência não houver 

acordo, poderá contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação de 

sentença. Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deverá 

ser certificado, fica desde já decretada a revelia do Requerido e nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a 

quem se dará vista dos autos para os fins de direito pelo prazo legal e 

deverá ser intimada para comparecer na audiência acima designada. 

Saindo a representante legal do Autor e seu douto patrono intimados para 

comparecerem na audiência acima designada acompanhados das provas 

que pretendem produzir e cientes de que sua ausência importará na 

extinção e arquivamento do processo. Nada mais havendo a registrar, o 

MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de 

Souza, que o digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

FERNANDES DA SILVA 29/11/2018 15:29:45 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWBTRSVQC ID do documento: 16758269 

PJEDAWBTRSVQC. 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, 

WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. CUIABÁ, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036041-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. M. (AUTOR(A))

N. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. M. (RÉU)

R. M. P. M. (RÉU)

C. P. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT0019717A 

(ADVOGADO(A))

NEWMAN PEREIRA LOPES OAB - MT7293 (ADVOGADO(A))

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036041-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NELSON ANTONIO MARQUES, 

WELLINGTON RODRIGUES MARQUES RÉU: ROSA MARIA PEREIRA 

MARQUES, PAULA PEREIRA MARQUES, CAROLINE PEREIRA MARQUES 

MALDONADO Vistos, etc. Verifico que as partes realizaram acordo. (ID 

n.º 16636423). Desse modo, cancelo a audiência designada no ID n.º 

1036041, a ser realizada em 30.11.2018, às 13:00 horas. Considerando se 

tratar de interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036041-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. M. (AUTOR(A))

N. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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P. P. M. (RÉU)

R. M. P. M. (RÉU)

C. P. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT0019717A 

(ADVOGADO(A))

NEWMAN PEREIRA LOPES OAB - MT7293 (ADVOGADO(A))

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036041-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NELSON ANTONIO MARQUES, 

WELLINGTON RODRIGUES MARQUES RÉU: ROSA MARIA PEREIRA 

MARQUES, PAULA PEREIRA MARQUES, CAROLINE PEREIRA MARQUES 

MALDONADO Vistos, etc. Verifico que as partes realizaram acordo. (ID 

n.º 16636423). Desse modo, cancelo a audiência designada no ID n.º 

1036041, a ser realizada em 30.11.2018, às 13:00 horas. Considerando se 

tratar de interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086280 Nr: 4428-60.2016.811.0041

 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: LUZIA RIBEIRO MAGALHÃES, EDISON RIBEIRO DE 

MAGALHÃES, OACIR RIBEIRO DE MAGALHÃES, ODILZA MARIA DE 

MAGALHÃES ARRUDA, ERCI RIBEIRO DE MAGALHÃES, MANOEL 

BENEDITO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITA DE LARA RIBEIRO, 

ESPOLIO DE PEDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante na 

confecção de documentos diversos, para em 05 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 Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1333903 Nr: 16428-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CAMARGO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR JULIANO RAMOS - 

OAB:15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1333903

Intime-se a Inventariante, para se defender e produzir provas no prazo de 

15 (quinze) dias. (art. 623, caput, do C.P.C.).

Havendo apresentação de defesa, intime-se a parte Autora para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1175336 Nr: 42218-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1175336

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 36, determino a 

intimação pessoal da 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 a 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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 854545 Nr: 57098-80.2013.811.0041

 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: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO 

ZAMBOLIM - OAB:17.988/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 Vistos, etc.

Código 854545

 Determino a intimação pessoal do requerente GERSON MANOEL DE 

ARRUDA, 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 a 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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1331122 Nr: 15866-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: VERA LUCIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO, 

PATRÍCIA CAMARGO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR JULIANO RAMOS - 

OAB:15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1331122

 Intime-se Inventariante e herdeiros (s), para dizerem se concordam ou 

não com o pedido de habilitação de crédito no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem manifestação, intime-se a parte Autora para se manifestar em 

10 (dez).

Por fim, conclusos.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 800874 Nr: 7304-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: LHFQ, MADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Proceda-se o 

desentranhamento da petição (fls. 45/46) e documentos (fls. 47/51), bem 

como a entrega à advogada subscritora, que deverá retirar a petição e 

documentos em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.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, 28 de novembro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 399787 Nr: 32724-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Intimado o 

requerido por meio de seu Advogado, não compareceram em audiência, 

motivo pelo qual resta prejudicado o presente ato.Realizada a avaliação, 

por Oficial de Justiça, conforme o que consta do auto de folha 149, as 

partes não se manifestaram quanto ao teor do mesmo, motivo pelo qual foi 

devidamente homologado (fls. 157).

Tentada a conciliação entre as partes, verifica-se que a falta de 

manifestação por parte do requerido indica o seu proposito de não 

partilhar o bem de forma amigável. Dessa feita, defiro o pedido feito pela 

parte requerente, determinando o sequestro do imóvel, com a finalidade de 

se garantir o patrimônio, evitando-se, inclusive, eventual lesão de direito 

de terceiros.Expeça-se o competente mandado de sequestro devendo 

constar no mesmo que o requerido não poderá alienar, ceder ou de 

qualquer outra forma transferir o referido imóvel a terceiros, salvo por 

determinação judicial, sob pena de incorrer em crime de desobediência e 

multa, conforme estipulado na decisão de fls. 157.Sai intimada a 

requerente e seu Advogado.Intime-se pessoalmente o requerido, bem 

como por DJE o seu Advogado para que tomem ciência da presente 

Decisão.Decorrido o prazo recursal voltem conclusos para as demais 

deliberações.

 Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816972 Nr: 23407-75.2013.811.0041

 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: POLYANNA ALMEIDA ALVES DE MOURA SILVA, 

LADMES, POLYANNA ALMEIDA ALVES DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WAGNER MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - OAB:15.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por se tratar de interesse de menor, dê - se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1110539 Nr: 14907-15.2016.811.0041

 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: TJSDL, VASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1141956 Nr: 28289-75.2016.811.0041

 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: EDMDS, GDBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075360 Nr: 57674-05.2015.811.0041

 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: CLAUDIO LUIS DE BARROS DA SILVA, NÉLIO 

MARQUES SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 80, intime - se o 

requerente para que junte laudos médicos do interditando atualizado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com as informações, certifique - se e dê - se vista ao representante do 

Minitério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146672 Nr: 30283-41.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ODMM, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUSAN THYARA DE MORAES 

DIAS OLIVEIRA - OAB:16763 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 75, determino a 

realização de Estudo Psicossocial no domicílio do requerente e do 

interditando, no prazo de 20 (vinte) dias.

Com o laudo, certifique - se e dê - se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 772745 Nr: 25862-47.2012.811.0041

 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: ATDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSI, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 772745

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 103, determino a 

intimação pessoal da 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 a 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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090633 Nr: 6388-51.2016.811.0041

 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: MDSA, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PINHO 

MARQUES - OAB:968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1090633

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 55, determino a 

intimação pessoal da 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 a 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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1110689 Nr: 14943-57.2016.811.0041

 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: NCD, NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9793, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:17676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1110689

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fls.57/59, e nos termos do art. 753, do CPC, 

determino a realização de prova técnica quanto à capacidade do 

interditando, devendo o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes 

compareçam na Rua Jornaliesta Amaro de Figueiredo Falcão, 17, Quadra 

29, Coophamil, Fone: 362511626, (65)981333722, para realização do 

exame.

 Nomeio a médica Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Determino a realização de Estudo Psicossocial, com as partes, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1108558 Nr: 14137-22.2016.811.0041

 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: MJDADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, UNIJURIS - Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade de Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1108558

Tendo em vista certidão de fl. 57 informando que o UNIJURIS não receberá 

mais nomeações, nomeio como curadora especial da interditanda, a 

Defensoria Pública desta Comarca representada pela Defensora Drª 

GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditanda, com urgência.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1081710 Nr: 2375-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: NMDCC, IFDC, EGDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1081710

Tendo em vista que está suspensa a realização de pericias cíveis de 

interdição, por tempo indeterminado pela POLITEC, conforme informações 

do Ofício nº 078/2018, nos termos do art. 753, do NCPC, determino a 

realização de prova técnica quanto à capacidade da interditanda, devendo 

o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na Rua 

Jornaliesta Amaro de Figueiredo Falcão, 17, Quadra 29, Coophamil, Fone: 

362511626, (65)981333722, para realização do exame.

 Nomeio a médica Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 826976 Nr: 32873-93.2013.811.0041

 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: JADO, NADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 826976

Tendo em vista que o curador nomeado foi intimado e não se manifestou 

até a presente data, nomeio como curador especial do interditando a 

Defensoria Pública dessa Comarca.

 Intime – se o Defensor Pública para defender os interesses do 

interditando, com urgência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165218 Nr: 38023-50.2016.811.0041

 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: RDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869

 Vistos, etc.

Código: 1165218

Tendo em vista que o curador nomeado (Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNIC), não apresentou se manifestou nos presentes autos, nomeio como 

curadora especial do interditando, a Defensoria Pública desta Comarca 

representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditanda, com urgência.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146066 Nr: 29968-13.2016.811.0041

 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: LJDS, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDPJ-U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B, INÁ RODRIGUES - OAB:MT/ 17.004, Luiz 

Felipe Canavarros Caldart - OAB:23252/O, MIGUEL ADILSONDE 

ARRUDA MOURA - OAB:OAB/MT 12.749, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1146066

Tendo em vista que o curador nomeado foi intimado e não se manifestou 

até a presente data, conforme certidão de fl.86, nomeio como curador 

especial da interditanda, a Defensoria Pública dessa Comarca.

 Intime – se o Defensor Pública para defender os interesses da 

interditanda, com urgência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1022632 Nr: 33226-65.2015.811.0041

 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: ACDA, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1022632

 Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 1032834 Nr: 38015-10.2015.811.0041

 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: VDNC, LNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Código: 1032834

 Tendo em vista que está suspensa a realização de pericias cíveis de 

interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, conforme informações 

do Ofício nº 078/2018, nos termos do art. 753, do NCPC, determino a 

realização de prova técnica quanto à capacidade do interditando, devendo 

o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na 

Avenida Uruguai, nº 39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Fone 3626 -3524, 

para realização do exame.

 Nomeio o médico Dr. NICOLAU AVILA CRUZ, credenciado pela Secretaria 

de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, independentemente 

de compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias 

após a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os 

seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Após, volte os autos concluso.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1064466 Nr: 52944-48.2015.811.0041

 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: FLORENCE DELFIM DE LIMA, RAIH PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1064466

 Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076546 Nr: 58285-55.2015.811.0041

 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: MADCA, JCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 868085 Nr: 8021-68.2014.811.0041

 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: RDQF, EDQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Defiro requerimento de fl. 108, intime - se a autora pessoalmente para que 

constitua novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, certifique - se, e volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1334940 Nr: 16676-87.2018.811.0041

 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: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS, FFSDS, MSDC, HKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE MORAES - 

OAB:4053-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Exoneração de Alimentos

Autos n.º 1334940

Trata-se de EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA em face de HELIAN-KARLA SALES DE SOUZA.

Às fls. 11 determinou-se a intimação da parte Autora para apresentar 

documentação essencial ao regular trâmite (sentença, documentação 

pessoal, entre outros) no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

O despacho que intimou o Autor, advogado em causa própria, foi 

publicado via D.J.E., em 25.09.2018. (fls. 12).

De acordo com a certidão de fls. 13, o prazo de intimação transcorreu in 

albis.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO

DECIDO.

Trata-se de Exoneração de Alimentos ajuizada por João Fernandes de 

Souza em face de Helian-Karla Sales de Souza.

O art. 321, caput, estabelece que “O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Conforme relatado acima, a parte Autora, advogado em causa própria, 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar cópia da sentença, 

documentação pessoal, entre outros, apesar de ter sido intimada. (fls. 
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12/13).

Por consequência, diante da inobservância do art. 320 do C.P.C., que 

estabelece que “A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”, o indeferimento da exordial é 

medida que se impõe. Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo 

apelante contra sua ex-esposa. Como tal, indispensável a juntada da 

decisão judicial que fixou o encargo. Isto porque, regra o art. 320 do CPC 

que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação . O autor ajuizou a ação sem instruir o pedido com a 

cópia mencionada, razão pela qual o juízo de origem determinou a emenda 

da inicial, com a juntada do documento, no prazo de 15 dias, o que não foi 

atendido. Contudo, nesta instância, o apelante efetuou a juntada da 

petição constando o acordo acerca dos alimentos e sua respectiva 

homologação. Desta forma, por economia processual e em face do 

princípio da instrumentalidade, uma vez que com a mantença da decisão 

atacada o apelante, por certo, ajuizaria idêntica demanda, prospera a 

inconformidade, razão pela qual deve ser desconstituída a decisão 

extintiva, determinando-se o processamento da demanda. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076563717, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 26/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO 

DE RENDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão 

interlocutória que determina a juntada de declaração de imposto de renda 

e certidão de trânsito em julgado da sentença que fixou os alimentos em 

ação de exoneração de alimentos é legítima, pois são meios para se 

verificar a capacidade de pagamento do alimentante, permitindo também a 

verificação de eventual litispendência. Inteligência do artigo 320 do CPC. 2. 

O não atendimento à determinação de emenda acarreta a extinção 

prematura do feito, sem análise do mérito. 3. Não cumprida a ordem que 

determina emenda à petição inicial, correta é a sentença que indefere a 

petição inicial, nos termos dos artigos art. 330, IV, do CPC, e extingue o 

processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, I, do CPC. 4. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07126687620178070007 - 

Segredo de Justiça 0712668-76.2017.8.07.0007, Relator: SILVA LEMOS, 

Data de Julgamento: 05/07/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO em virtude da inépcia da 

petição inicial, na forma dos arts. 485, I, C/c 321, ambos do Código de 

Processo Civil.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Eventuais custas remanescentes deverão ser custeadas pelo autor, haja 

vista a inexistência de pedido e comprovação da necessidade do feito ser 

processado sob o pálio da justiça gratuita.

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1170416 Nr: 40362-79.2016.811.0041

 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: RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:19118/O, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT

 OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Defensor Público: MM Juiz – Diante da 

não localização do requerido no endereço declinado pelo mesmo, sendo 

seu dever atualizar o seu paradeiro para fins de intimação dos atos 

processuais, requeremos a redesignação da presente audiência, 

intimando o requerido por Edital, eis que a parte autora não sabe o seu 

paradeiro.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o pedido da 

parte autora para redesingar a presente audiência para a data de 

15/03/2019, às 17h30min.Determino a realização da pesquisa do endereço 

do requerido junto ao Sistema INFOSEG. Caso seja o mesmo endereço 

informado nos autos, intime-se por Edital; em hipótese contraria, intime-se 

pessoalmente o requerido.Sai intimada a parte requerente.Ciente o 

Ministério Público e ambos Defensores Públicos.Cumpra-se.Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1169381 Nr: 39882-04.2016.811.0041

 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: FFT, MRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, UNIJURIS - Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade de Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1169381

Tendo em vista certidão de fl. 49 informando que o UNIJURIS não receberá 

mais nomeações, nomeio como curadora especial do interditando, a 

Defensoria Pública desta Comarca representada pela Defensora Drª 

GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditanda, com urgência.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150561 Nr: 31966-16.2016.811.0041

 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: RDMD, ANRDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1150561

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informações do Ofício nº 078/2018, determino a realização de 

prova técnica quanto à capacidade da interditanda, devendo o Senhor 

Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na Avenida 

Uruguai, nº 39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Fone 3626 -3524, para 

realização do exame.

 Nomeio o médico Dr. NICOLAU AVILA CRUZ, credenciado pela Secretaria 

de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, independentemente 

de compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias 

após a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os 

seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.
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Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Após, volte os autos concluso.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085371 Nr: 4004-18.2016.811.0041

 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: ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, Mayana Pereira Soares - OAB:OAB/MT 17092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - 

OAB:OAB/MT 4.411, Joelma dos Reis Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.016

 Vistos, etc.

Autos n.º 1085371

Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026188 Nr: 34872-13.2015.811.0041

 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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO CAMPOS 

SILVA - OAB:11251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 142, homologo as 

prestações de contas apresentadas às fls. 82/134.

Após, arquive - se os presentes autos, com as anotações de praxe.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 952654 Nr: 1290-22.2015.811.0041

 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: IADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Embora o laudo de fls. 61/63, tenha constatado que o requerido é 

parcialmente incapaz para todos os atos da vida civil, conforme já 

explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), a deficiência , não se restringe mais os direitos da pessoa 

com deficiência de forma ampla e genérica, vez que lhe é assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).Desta forma, o referido Estatuto assegura que a pessoa 

possa casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de 

decidir sobre o número de filhos, votar, dentre outros .À vista disso, 

conclui-se que o requerido, deve ser submetido à curatela, a fim de que, 

nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação aos 

atos de natureza negocial e patrimonial .Portanto, em face do exposto e 

por mais que dos autos consta, nomeio como CURADOR do requerido seu 

filho Sr. ILTON AZEVEDO DA COSTA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela 

assim que registrada a sentença, incumbindo-se de assistir o curatelado 

(requerido) nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), 

devendo o curador observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. 

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do Curatelado e do Curador, a causa da 

colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência para os 

atos negociais e patrimoniais, em razão de ser acometida de doença 

mental, nos moldes do artigo 1.184, do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o competente ALVARÁ DE CURATELA. As despesas 

processuais deverão ser pagas pela requerente, nos termos do art. 88, do 

CPC, devendo, no entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em 

razão dela fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888800 Nr: 22456-47.2014.811.0041

 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: ABDA, ABDA, MFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINETE FERREIRA DE MACEDO, Cpf: 

79883664168, Rg: 10583580, Filiação: Dalvina Ferreira de Macedo e 

Francisco Ferreira de Macedo, data de nascimento: 21/11/1974, 

brasileiro(a), natural de Iturama-MG. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, do NCPC).

Despacho/Decisão: Determino a intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 09 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 800346 Nr: 6766-12.2013.811.0041

 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: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:OABMT, ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:OABMT9869

 Vistos,etc.
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Intimem - se as partes para se manifestarem nos presentes autos com 

relação ao depoimento de fl. 237 e se possuem outras provas a serem 

produzidas, no prazo de 5 (cinco) dias, não havendo provas a serem 

produzidas, dou por encerrada a instrução processual devendo as partes 

apresentarem os memoriais finais sucessivamente, no prazo legal.

Após, dê - se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1170949 Nr: 40599-16.2016.811.0041

 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: SFDSC, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA 

UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Defiro cota do representante do Ministério Público de fls. 

55/56, nomeio como Curador Especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UFMT, para defender os interesses da interditanda, nos termos do artigo 

72 do Código de Processo Civil.Determino a realização de Estudo 

Psicossocial com as partes, no prazo de 20 (vinte) dias.Tendo em vista 

que está suspensa a realização e o agendamento das perícias cíveis de 

interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, conforme informações 

do Ofício nº 078/2018, nos termos do art. 753, do NCPC, determino a 

realização de prova técnica quanto à capacidade do interditando, devendo 

o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na 

Avenida Uruguai, nº 39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Fone 3626 -3524, 

para realização do exame. Nomeio o médico Dr. NICOLAU AVILA CRUZ, 

credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu 

encargo, independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo 

técnico no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão 

ser respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; 

b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.Com a data do exame nos 

autos, intimem-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder.Intime – se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, 

ou quaisquer outros documentos referentes à patologia psiquiátrica 

eventualmente acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.Com 

ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao representante 

do Ministério Público para manifestação.Após, volte os autos conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020627 Nr: 32224-60.2015.811.0041

 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: AFNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1115939 Nr: 17003-03.2016.811.0041

 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: EFDO, JHOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Publico de fls. 42/43, e nos 

termos do art. 753, do CPC, determino a realização de prova técnica 

quanto à capacidade do interditando, devendo o Senhor Gestor agendar 

data, para que, as partes compareçam na Rua Jornaliesta Amaro de 

Figueiredo Falcão, 17, Quadra 29, Coophamil, Fone: 362511626, 

(65)981333722, para realização do exame.

 Nomeio a médica Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Determino a realização de Estudo Psicossocial, com as partes, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 820077 Nr: 26314-23.2013.811.0041

 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: JDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1113443 Nr: 16086-81.2016.811.0041

 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: CPDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vistas ao representante do Ministério Público para manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 733078 Nr: 29304-55.2011.811.0041
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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: MGLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.084

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 126, cumpra - se 

o despacho de fl. 122.

Oficie - se ao IML e a POLITEC para que agente a perícia de exumação de 

cadáver e a realização de exame de DNA.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150574 Nr: 31973-08.2016.811.0041

 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: EB, MDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1150574

Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 43/44, nomeio 

como curadora especial da interditanda, a Defensoria Pública desta 

Comarca representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

 Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditando, com urgência.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 751029 Nr: 2772-10.2012.811.0041

 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: ANDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 751029

Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 191/192, intime - 

se a requerente, pessoalmente, para que junte laudos médicos do 

interditando atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça – se ofício ao INSS requisitando cópias do processo administrativo 

que concedeu benefícios previdenciários ao interditando, bem como 

cópias dos Laudos Médicos e decisão administrativa.

Com as informações, certifique - se e dê - se vista ao representante do 

Minitério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 891261 Nr: 24049-14.2014.811.0041

 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: NILCE NUNES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 891261

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fls.79/80, e nos termos do art. 753, do CPC, 

determino a realização de prova técnica quanto à capacidade da 

interditanda, devendo o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes 

compareçam na Rua Jornaliesta Amaro de Figueiredo Falcão, 17, Quadra 

29, Coophamil, Fone: 362511626, (65)981333722, para realização do 

exame.

 Nomeio a médica Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Determino a realização de Estudo Psicossocial, com as partes, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1065242 Nr: 53310-87.2015.811.0041

 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: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o requerente para se manifestar nos presentes autos com 

relação a certidão de fl. 60, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 945855 Nr: 57916-95.2014.811.0041

 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: LUCILA ROMANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA FURQUIM - 

OAB:7616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1027337 Nr: 35536-44.2015.811.0041

 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: JCS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MATO GROSSO - OAB:, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - 

OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 768611 Nr: 21518-23.2012.811.0041

 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: ICDA, JCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 768611

Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146342 Nr: 30137-97.2016.811.0041

 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: VTN, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1146342

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fls.60/61, determino a realização de prova 

técnica quanto à capacidade do interditando, devendo o Senhor Gestor 

agendar data, para que, as partes compareçam na Avenida Uruguai, nº 

39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Fone 3626 -3524, para realização do 

exame.

 Nomeio o médico Dr. NICOLAU AVILA CRUZ, credenciado pela Secretaria 

de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, independentemente 

de compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias 

após a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os 

seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Após, volte os autos concluso.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136693 Nr: 25932-25.2016.811.0041

 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: NDESP, NPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-UFDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Viztos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1007830 Nr: 26732-87.2015.811.0041

 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: RSMDO, TRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FICR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1007830

Tendo em vista que o curador nomeado foi intimado e não se manifestou 

até a presente data, conforme certidão de fl.44, nomeio como curador 

especial do interditando, a Defensoria Pública dessa Comarca 

representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO

 Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses do 

interditando, com urgência.

 Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 834482 Nr: 39818-96.2013.811.0041
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 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: EDSM, WDFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1162867 Nr: 37132-29.2016.811.0041

 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: ANDAO, LNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:, UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1162867

Oficie - se a POLITEC para que informe quanto à realização da perícia na 

interditanda LIDIA NUNES DE AMORIM, tendo em vista que o laudo não está 

disponível para impressão, conforme certidão de fl. 44.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121049 Nr: 19269-60.2016.811.0041

 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: JSS, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, 

GUERIQUE BARALDI - OAB:25.758/O, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21.705-B/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OABMT15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1121049

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informações do Ofício nº 078/2018, determino a realização de 

prova técnica quanto à capacidade da interditanda, devendo o Senhor 

Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na Avenida 

Uruguai, nº 39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, Fone 3626 -3524, para 

realização do exame.

 Nomeio o médico Dr. NICOLAU AVILA CRUZ, credenciado pela Secretaria 

de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, independentemente 

de compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias 

após a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os 

seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Após, volte os autos concluso.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1331124 Nr: 15867-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES DO CARMO, 

PATRICIA CAMARGO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1331124

 Intime-se Inventariante e herdeiros (s), para dizerem se concordam ou 

não com o pedido de habilitação de crédito no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem manifestação, intime-se a parte Autora para se manifestar em 

10 (dez).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146172 Nr: 30027-98.2016.811.0041

 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: VELASIA EMILIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1146172

Tendo em vista certidão de fl. 54 informando que o UNIJURIS não receberá 

mais nomeações, no período de 20/08/2018 a 15/03/2019, nomeio como 

curadora especial do interditando, a Defensoria Pública desta Comarca 

representada pela Defensora Drª GISLAINE FIGUEIRA DESTO.

 Intime – se a Defensora Pública para defender os interesses da 

interditando, com urgência.

 Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1222068 Nr: 12183-04.2017.811.0041

 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 IGLESIAS FILHO, ALDA ELIZABETH 
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BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO, RICARDO IGLESIAS, NORMA CRISTINA 

BOEHLER IGLESIAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORMA RUTH BOEHLER 

IGLESIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO SILVA CAMPOS 

- OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 56/56-verso, intime - se a inventariante para 

trazaer aos autos documento referente a curatela do Sr. Ricardo Iglesias, 

bem como documento da propriedade do automóvel Marca Ford, modelo 

Escort GL, placa JYO 5514.

Após, com as informações, dê - se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1031539 Nr: 37535-32.2015.811.0041

 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: VANDS, FNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1031539

Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1148714 Nr: 31121-81.2016.811.0041

 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: DSM, LSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA 

UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1090624

 Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 836994 Nr: 41898-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, MDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21.334/O, Rayssa Morganna Santos Silva - 

OAB:OAB/MT 21.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 836994

Na decisão de fls. 82/84 decretou-se a prisão civil do Executado.

 A Contadoria Judicial atualizou o débito até a data de 3 de março de 

2.017, referente ao período de abril de 2.016 a setembro de 2.016, no 

valor de R$ 7.140,32 (sete mil cento e quarenta reais e trinta e dois 

centavos), às fls. 85/85 – verso.

Ante a apresentação de recibo no valor de R$ 7.140,32 (sete mil cento e 

quarenta reais e trinta e dois centavos) (fls. 89), determinou-se a 

intimação pessoal da parte Exequente, conforme se verifica no despacho 

de fls. 93, mas não foi possível encontrar a parte credora.

Às fls. 98/102 e documentos (fls. 103/125) a parte Exequente requer a 

execução do período de novembro de 2.017 a outubro de 2.018, no valor 

de R$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

oito centavos), sem esclarecer se o valor que consta no documento de 

fls. 89 foi efetivamente pagou ou não.

Ademais, considerando que as prestações que se vencerem no curso da 

ação são incluídas em seu objeto de forma automática (Súmula n.º 309 do 

S.T.J., C/c art. 323 do C.P.C.) é desnecessário o ajuizamento de nova 

ação cobrando o período indicado na petição de fls. 98/102.

Desse modo:

i) Deixo de realizar o Juízo de Admissibilidade da petição inicial de fls. 

98/102, devendo o feito prosseguir seu regular trâmite;

ii) Intime-se a parte Exequente, para esclarecer quanto a quitação ou não 

do valor indicado às fls. 89 no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909456 Nr: 36439-16.2014.811.0041

 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: PATRICIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 909456

 Aguarde-se o julgamento da ação de remoção de inventariante.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090624 Nr: 6381-59.2016.811.0041

 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: CMBC, MDCPB, MDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - OAB:OAB 

MT 20.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1090624

 Determino a intimação pessoal da 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 a 

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 os autos ao MP.

 Por fim, conclusos.

 Intime – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 224069 Nr: 31606-67.2005.811.0041

 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: MERJ, ACJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:0639/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fls. 962/963, intime – se a parte autora, 

pessoalmente, para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 964225 Nr: 6646-95.2015.811.0041

 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: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRDS, CSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Intime -se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816410 Nr: 22851-73.2013.811.0041

 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: SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA, 

RMMDS, SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISLER MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 816410.

Determino o retorno dos autos ao Ministério Público, uma vez que as 

prestações de contas foram anexados nos autos de código nº 960566 

(apenso).

Em relação ao alvará para venda do veículo, determino a intimação da 

autora para que junte nos autos documentos que comprove a baixa do 

gravame junto ao Detran-MT.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 803333 Nr: 9795-70.2013.811.0041

 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: ADPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 803333

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fls.81/82, e nos termos do art. 753, do CPC, 

determino a realização de prova técnica quanto à capacidade do 

interditando, devendo o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes 

compareçam na Rua Jornaliesta Amaro de Figueiredo Falcão, 17, Quadra 

29, Coophamil, Fone: 362511626, (65)981333722, para realização do 

exame.

 Nomeio a médica Drª. MARIA HELENA BRAGANÇA credenciado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?.

Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Determino a realização de Estudo Psicossocial, com as partes, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920735 Nr: 43890-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAYNE JAYNE TOMÉ SANTOS, JULIANA TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORRAYNE JAYNE TOMÉ SANTOS, 

Filiação: Juliana Tomé e Jair da Cruz Santos, data de nascimento: 
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13/03/2004, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Juliana Tomé em face de Jair da Cruz dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066618 Nr: 53950-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPSMQ, GISELE PATRICIA SOARES MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRICLES QUEIROZ

 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): GISELE PATRICIA SOARES MATEUS, 

Cpf: 79136141100, Rg: 0997507-1, Filiação: Miguel Arcanjo Mateus e 

Orelina da Silva Mateus, data de nascimento: 29/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aux. de cozinha, Telefone 65 3661-239. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Gisele 

Patricia Soares Mateus em face de Péricles Queiroz.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865737 Nr: 6181-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIGES NASCIMENTO LEITE PAREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO SOUZA 

SANTOS - OAB:17.708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍZIO LEITE PAREDES - 

OAB:7334

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALUIZIO LEITE PAREDES, Cpf: 

29345952187, Rg: 002.589.266-151, Filiação: Maria Leite Neta Paredes e 

Máximo Paredes, data de nascimento: 21/10/1963, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, casado(a), advogado e funcionario publico. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte executada para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 775, II, do 

CPC (fls. 75/81).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Sentença Homologatória 

interposta por Edwiges Nascimento Leite Paredes em face de Aluízio Leite 

Paredes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 865737Verifico que a parte 

Exequente requer a desistência da presente ação. (fls. 97)O Executado 

opôs exceção de pré-executividade às fls. 47/60.Por consequência, 

determino a intimação pessoal da parte Executada para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o Artigo 775, II, do CPC. (fls. 

75/81).Não sendo encontrado o devedor, intime-o via edital, pelo prazo 

legal mínimo.Cientifique – se a parte Executada que, decorrido o prazo sem 

manifestação, presumir – se- á concordância com o pedido da 

Exequente.Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos para 

homologação do pedido de desistência.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 

23 de julho 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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038390 Nr: 40767-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCO, DCCO, MARIA DAS DORES COSTA BARBOSA, 

MHCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVALDO DE OLIVEIRA

 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): MARIA DAS DORES COSTA BARBOSA, 

Cpf: 02435682158, Rg: 12885029, Filiação: Aneano Costa Barbosa e 

Izabel Ferreira Barbosa, data de nascimento: 06/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Manga-MG, solteiro(a), atendente. 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 Execução de Alimentos interposta por Maria 

das Dores Costa Barbosa em desfavor de Divaldo de Oliveira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073903 Nr: 57090-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCO, DCCO, MARIA DAS DORES COSTA BARBOSA, 

MHCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVALDO DE OLIVEIRA
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 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): MARIA DAS DORES COSTA BARBOSA, 

Cpf: 02435682158, Rg: 12885029, Filiação: Aneano Costa Barbosa e 

Izabel Ferreira Barbosa, data de nascimento: 06/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Manga-MG, solteiro(a), atendente. 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 Execução de Alimentos interposta por Maria 

das Dores Costa Barbosa em desfavor de Divaldo de Oliveira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010304 Nr: 27706-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCCR, LIDIANE CARVALHO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Campos Gamas - 

OAB:OAB 17963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIDIANE CARVALHO CORREA, Cpf: 

71454250178, Rg: 1391627-0, Filiação: Carmo Antonio da Silva e Vera 

Lucia Carvalho da Silva, data de nascimento: 20/09/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), tecnóloga em radiologia, Telefone 

65-9912-7190/7109. 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 Execução de Alimentos interposta por Lidiane 

Carvalho Correa em face de Valdir Ribeiro.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904815 Nr: 33454-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FAVARO GARCIA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILZE MARIA DA SILVA FAVARO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS FAVARO GARCIA RUIZ, Cpf: 

28936032895, Rg: 334232454, Filiação: Maria Helena Favaro Garcia Ruiz e 

Helio Garcia Ruiz, data de nascimento: 13/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Estrela D'oeste-SP, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de divórcio litigioso interposta por Marcos Favaro 

Garcia Ruiz em face de Edilze Maria da Silva Fávaro Garcia.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a representante 

legal da parte Exequente, 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 remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de 

novembro 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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251918 Nr: 18034-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. J. L. J., MARCILENE GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISY CARINE MIRANDA DA 

SILVA - OAB:8198/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCILENE GONÇALVES PEREIRA, Cpf: 

91763789187, Rg: 132.20.72.1, Filiação: Orosino Gonçalves Pereira e 

Orcinda Gonzaga Pereira, data de nascimento: 29/11/1975, natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), desempregada, do comércio, Telefone 

3321-2649. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por 

Marcilene Gonçalves Pereira em desfavor de Paulo José Luiz.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801118 Nr: 7549-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: ANTONIO ZEFERINO DA ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. C. R., P. M. C. S. R., JOSIANE JOANA 

CEBALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ZEFERINO DA ROSA JUNIOR, 

Cpf: 68869649172, Rg: 1050849-0, Filiação: Antonio Zeferino da Rosa e 

Jandira dos Santos Rosa, data de nascimento: 13/10/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), funcionario federal. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de acordo de pensão alimentícia c/c direito de 

vista interposta por Antonio Zeferino da Rosa Júnior em favor de Josiane 

Joana Cebalho da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 801118.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino desde 

jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.Cumpra-seCuiabá, 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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401272 Nr: 33806-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANI SOUZA SAMPAIO, NILVA TELES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO PINTO SAMPAIO

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILVA TELES DE SOUZA, Cpf: 

39064905215, Rg: 000683373, Filiação: Sebastiao Alves de Souza e 

Lindaura Teles de Souza, data de nascimento: 25/06/1968, brasileiro(a), 

natural de S. Mateus-ES, solteiro(a), doméstica, Telefone 9234-9549. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Nilva 

Teles de Souza em desfavor de Firmino Pinto Sampaio.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905124 Nr: 33646-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA FERNANDA LOPES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMARCIO EURIDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:7697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THALIA FERNANDA LOPES GUIMARÃES, 

Cpf: 05506024100, Rg: 173.4916-8, Filiação: Elaine Cristina Guerreiro 

Lopes e Demarcio Eurides Guimarães, data de nascimento: 11/01/1998, 

brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos interposta por Tereza 

de Jesus Guerreiro Lopes em desfavor de Demarcio Eurides Guimaraes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355051 Nr: 25462-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. L. G. L., LIGIA MARA DA GUIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRASIL DA GRAÇA

 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: LEA TORQUATO DE ALMEIDA 

- OAB:12753, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIGIA MARA DA GUIA LIMA, Cpf: 

02180163100, Rg: 18329780, Filiação: Elisabeth da Guia Lima, data de 

nascimento: 24/05/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

manicure, Telefone 9986-1786. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Ligia 

Mara da Guia Lima em desfavor de Marcelo Brasil da Graça.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 355051Cumpra-se o disposto às 

fls. 335, terceiro parágrafo.Cuiabá-MT, 10 de outubro 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, 
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digitei.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767598 Nr: 20434-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDS, MISE, NEYZA GABRIELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CAMPOS ESCUDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLÓRO - 

OAB:17.518, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS 

FERNANDO F. VON KIRCHENHEIN - OAB:6706, NALIAN BORGES CINTRA 

MACHADO - OAB:14100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernan Escudero Gutierrez - 

OAB:4344 - A, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:OABMT 8328

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEYZA GABRIELA DA SILVA, Cpf: 

01872022146, Rg: 1.825.966-9, Filiação: Tereza do Carmo da Silva, data 

de nascimento: 04/12/1985, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

empregada domestica/vendedora, Telefone 3675-0532. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Neyza 

Gabriela da Silva em face de Sandro Campos Escudeiro.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 767598Determino a intimação 

pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, 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 

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, 11 de outubro 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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279048 Nr: 5513-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. E. F. S., C. C. S. F., ANA CLAUDIA FARIA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CORRÊA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO 

DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CLAUDIA FARIA DOS SANTOS, 

Cpf: 95120246168, Rg: 13170147, Filiação: Sebastião Claro dos Santos e 

Neize Faria Ferreira, data de nascimento: 08/01/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), cobradora, Telefone (065) 3649.6329. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Ana 

Cláudia Faria dos Santos me face de Cleyton Corrêa dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 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.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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925973 Nr: 47111-83.2014.811.0041

 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: PCB, REGIANE CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIANE CORREIA DA SILVA, Cpf: 

92877370100, Rg: 1115269-9, Filiação: Vanildes Ines Coreeia da Silva e 

Renato Francisco da Silva, data de nascimento: 30/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de cozinha. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º , NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Regiane 

Correia da Silva em face de Francisco das Chagas da Silva Bastos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 925973Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 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.Cuiabá-MT, 09 de outubro 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, 29 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020556-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS GLAUCE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EURIDES GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________
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______________________ Vistos, etc. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO DE ALIMENTOS ajuizada por LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS e EURIDES GOMES DE SOUZA. Esclarecem que a Senhora Laís 

Glauce Antonio dos Santos pagará o valor de R$ 2.375,00 (dois mil 

trezentos e setenta e cinco reais) mais o Plano de Saúde (UNIMED), ambos 

descontados na folha de pagamento. Ao final, em síntese, requerem a 

homologação do acordo, mediante expedição de ofício à Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os descontos em folha 

de pagamento. A inicial veio acompanhada de documentos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE 

ALIMENTOS ajuizada por LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS SANTOS e 

EURIDES GOMES DE SOUZA. Por se trata de ação consensual, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID. 14101397, 

extinguindo o presente com resolução do mérito, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Oficie-se a Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para que proceda com o desconto do valor de R$ 

2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais) e mais o valor 

referente ao plano de saúde UNIMED da Senhora Eurides Gomes de 

Souza, na folha de pagamento da Promotora de Justiça Lais Glauce 

Antonio dos Santos (ID n.º 14101401), devendo a importância ser 

depositada na Conta Corrente n.º 0263562 - 3, Agência n.º 0417 - 0, 

Banco Bradesco, Cuiabá - MT. As custas foram recolhidas. (ID n.º 

14131594). Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de 

litígio. Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033157-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CLYSON PAIXÃO ALCANTARA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI MALDI ALVES OAB - RO7558 (ADVOGADO(A))

DEJANE PAIXAO OAB - 881.264.392-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WHANDER CLYSON DA SILVA ALCANTARA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033157-45.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 16073874, verifico que, após, reiteradamente ter sido 

cobrado pela Secretaria, o Oficial de Justiça não devolveu o mandado 

expedido nos autos, razão pela qual, determino que sejam extraídas 

cópias do processo e encaminhadas à Diretoria do Foro para eventual 

instauração do procedimento pertinente. Sem prejuízo, determino que seja 

expedido novo mandado citação, a ser redistribuído a outro Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência, assinalando urgência. Ciência ao 

Ministério Público e a parte autora. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023102-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. R. Z. (REQUERENTE)

A. C. L. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023102-98.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16734927, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2019, às 16:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023102-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. R. Z. (REQUERENTE)

A. C. L. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032940-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA IRIS EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032940-02.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

respostas aos ofícios expedidos nos autos, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a fim de, no prazo legal, sobre elas se 

manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032602-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZITA DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16685030, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003540-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ANA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ILNA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16790551, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009529-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LION DOS SANTOS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16685038, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007198-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

CLEIDE TEREZINHA MAGALHAES AZEVEDO (REQUERENTE)

DINARTE FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO LEQUE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16723092, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020140-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA OAB - MT5870/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16685013, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018141-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE WESTPHAL VIANA (AUTOR(A))

LEONIDIA WESTPHAL (AUTOR(A))

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jurisdição voluntaria (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1018141-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do NCPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro norte, 

necessário salientar que os autores postulam a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao feito a 

necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser firmada 

por eles, bem assim qualquer documento que demonstre que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017574-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MACHADO (REQUERENTE)

ROGERIO MACHADO (REQUERENTE)

JUSSARA MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETTE FARIA MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16722729, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1025229-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

KATYUCIA MARA DA SILVA OAB - MT22178/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado da decisão de ID 
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16160484, o executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo 

legal, se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006184-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BEATRIZ BIONDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYANE BIONDO BARRETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 estudo/laudo de ID 

16685298, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008028-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 

16702509, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003640-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003640-58.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

30 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013244-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. O. (EXECUTADO)

 

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 

16754109, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927367 Nr: 47868-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDAS, GPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 47868-77.2014.811.0041 – Código: 927367

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: T.C.A.S., representante GENIMALTA PEDROSA DE 

ARRUDA

PARTE REQUERIDA: CRISTIAN EDUARDO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): T.C.A.S., representante GENIMALTA PEDROSA DE 

ARRUDA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Gabriela Sousa Guimarães, estagiária, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089019 Nr: 5714-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFJDNS, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 5714-73.2016.811.0041 – Código: 1089019

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: L.F.J.N.S., representado por CRISTINA JESUS DA 

SILVA

PARTE REQUERIDA: EVANDRO DO NASCIMENTO SILVA

INTIMANDO: L.F.J.N.S., representado por CRISTINA JESUS DA SILVA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Gabriela Sousa Guimarães, estagiária, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 12163-72.2001.811.0041

 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: JERDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSM, MJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELOTO 

MAGALHÃES DE ANDRADE - OAB:11.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO
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PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 12163-72.2001.811.0041 – Código:16130

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: JORGE EMANUEL RÉGIS DOS SANTOS MADEIRA

PARTE REQUERIDA: MARIA CLAUDINA SANTOS MADEIRA e MARIA JOSÉ 

DOS SANTOS MADEIRA

INTIMANDO: JORGE EMANUEL RÉGIS DOS SANTOS MADEIRA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Gabriela Sousa Guimarães, estagiária, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1321689 Nr: 13690-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDF, EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 13690-63.2018.811.0041 – Código: 1321689

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: L.K.F.F., representante ELIANY DA COSTA 

FERREIRA

PARTE REQUERIDA: VALDINEI OSVALDO DE FIGUEIREDO

INTIMANDO: L.K.F.F., representante ELIANY DA COSTA FERREIRA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Gabriela Sousa Guimarães, estagiária, digitei.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052360 Nr: 47564-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (vinte) DIAS

AUTOS N. 47564-44.2015.811.0041 – Código: 1052360

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ÉLIDA ROCHA DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA

INTIMANDA: ÉLIDA ROCHA DE OLIVEIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 15 (QUINZE) DIAS, REGULARIZAÇÃO A SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Eu, Gabriela Sousa Guimarães, Estagiária, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1321687 Nr: 13689-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDF, EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 (Vinte) DIAS

AUTOS N. 13689-78.2018.811.0041 – Código:1321687

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: L.K.F.F., representante ELIANY DA COSTA 

FERREIRA

PARTE REQUERIDA: VALDINEI OSVALDO DE FIGUEIREDO

INTIMANDO(A, S): L.K.F.F., representante ELIANY DA COSTA FERREIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Gabriela Sousa Guimarães, estagiária, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21682 Nr: 6403-79.2000.811.0041

 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: ADELAIDE PINTPO DA SILVA, A.E.S. REP. POR 

ADELAIDE PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA DE OLIVEIRA SOUZA 

MEIRA - OAB:3783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO JOÃO 

DOS SANTOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

6403-79.2000.811.0041, Protocolo 21682, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1316955 Nr: 12403-65.2018.811.0041

 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: JOSEANE LACERDA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DA SILVA MINETUMA, JACKSON 

RICARDO MARTINS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROMUALDO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:24.373, MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - 

OAB:233.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT, LARISSA 

SCHWARZ DE MELLO - OAB:6.748/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

atualizado o cadastro dos autos, impulsiono os autos para citar Rosane da 

Silva Minetuma e Jackson Ricardo Martins Gonçalves, através de seus 

patronos constituídos no autos principais para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do nos 

termos do art. 679 c/c §3º, art. 677, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 709316 Nr: 2188-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, R. A. O. S., MARIZETE 

SILVA DE OLIVEIRA, G. H. O. S., KARLA ELEN FERREIRA SEABRA, 

ALYNE FERREIRA SEABRA, MARIA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOEDEL GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17.699, LILIANE PEREIRA BET - OAB:15.487-A, LILIANE PEREIRA 

BET - OAB:15487, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2188-74.2011 (cód. 709316)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

vislumbro que até o momento não foi apreciado o pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça formulado inicialmente.Nas ações 

de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio.No caso dos autos, foi 

atribuído o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), à causa, que será revisto 

por este juízo, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de 

gratuidade para após a apresentação da retificação das primeiras 

declarações, nas quais deverão constar todos os valores e bens 

deixados pelo extinto, bem assim quanto ao exame do valor da 

causa.Lado outro, constato que os herdeiros Reydner, Gustavo e Maria 

Victoria não estão devidamente representados nos autos, motivo pelo 

qual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que aportem ao feito as 

necessárias procurações outorgadas à advogado, devendo a menor ser 

representada por sua genitora.No mesmo lapso suso mencionado, 

deverão aportar aos autos as certidões de nascimento e de casamento do 

de cujus, atualizadas. Prosseguindo, compulsando os autos, vislumbro 

que não assiste razão a inventariante quando alega que não obteve 

ciência da decisão de fl. 363/364.Nos termos do art. 231, VII do CPC, 

quando a intimação se der pelo Diário da Justiça eletrônico, considera-se o 

dia do começo do prazo a data da publicação, tal como ocorreu no 

presente caso, vez que a publicação ocorreu em 17.7.2018, DJE nº 

10295, fl. 365.Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo, constato que o 

advogado Dr. João Vinicius Leventi de Mendonça realizou carga dos autos 

no dia 17.7.2018, (... ) continua.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 701720 Nr: 36341-70.2010.811.0041

 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: VILNEI RODRIGUES ARAÚJO, VALDIRA FRANCISCA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 36341-70.2010 (Cód. 701720)

VISTOS, ETC.

Intime-se pessoalmente a parte autora, Sra. Vilnei Rodrigues Araújo, para 

manifestar-se em prosseguimento, nos termos da decisão de fls. 118/119, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC/2015.

 Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1022010 Nr: 32921-81.2015.811.0041

 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: MARCELLY SILVA MOREIRA, MARIELI SILVA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUREA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, JORGE DE 

MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 32921-81.2015 (Cód. 1022010)

VISTOS, ETC.

 Analisando os autos, verifico que a decisão de fls. 63 foi omissa no que 

atine a forma de partilha dos valores deixados pela inventariada e 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário, o que impossibilita, 

inclusive, o atendimento da pretensão de fls. 70/71.

Em decorrência, considerando que fora expressamente consignada a 

ressalva de “de erros ou omissões” na decisão judicial proferida, retifico a 

falha nela constante para atribuir a cada herdeira 50% dos valores 

depositados nos autos, a título de quinhão hereditário.

Após o trânsito em julgado expeça-se o competente Formal de Partilha e 

Alvará de Levantamento, fornecendo às partes interessadas as peças 

necessárias, nos termos do art. 659, §2.º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º do artigo 662 do CPC.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265741 Nr: 23459-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->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: OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL, ROBERTO VIDAL, 

MÁRCIO VIDAL, MARÍLIA VIDAL, RICARDO VIDAL, DÉBORA LETICIA 

OLIVEIRA VIDAL, LUDMILA BEATRIZ OLIVEIRA VIDAL ALCÂNTARA 

MORENO, marina auxiliadora vidal montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, OCTAZIA 

DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:0341/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23459-18.2006 (Cód. 265741)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de sobrepartilha relativo ao recálculo da diferença de 

URV devidos ao extinto, o qual perfaz a quantia de R$82.362,12.

Assinalo, desde já, que o valor suso, da mesma forma de outrora, está 

sujeito à sobrepartilha, conforme dicção do artigo 669, II, do CPC/2015.

Desta feita, mantenho como inventariante a Sra. Octázia de Oliveira Vidal e 

lhe concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais referentes à sobrepartilha 

ora proposta.

 Recolhido o valor suso, intime-se o único herdeiro representado por 

patrono diverso, Sr. Roberto Vidal, para, querendo, se manifestar sobre o 

plano de sobrepartilha apresentado às fls. 1.812/1816, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Concedo a inventariante o prazo de 60 (sessenta) dias, para que traga o 

comprovante do recolhimento/isenção do ITCMD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD.

 Por fim, oficie-se ao Tribunal de Justiça deste Estado para que deposite 

na Conta Única do Poder Judiciário as verbas noticiadas à fl. 1.817, 

devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação do numerário a uma 

subconta vinculada a este processo.

Por fim, acaso decorrido in albis o prazo para o recolhimento das custas, 

volvam-me imediatamente conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 753711 Nr: 5649-20.2012.811.0041

 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: MDDSN, NDSD, MARIA CANDELÁRIA DOS SANTOS, 

ISABELLE DA SILVA, CSD, INÊS BENEDITA BRITTES DOMINGOS, 
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ADRIANA COIMBRA DOMINGOS, EDITH DE MATTOS DOMINGOS, 

JEFFERSON DE MATTOS DOMINGOS, WELLINGTON DE MATTOS 

DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL DOMINGOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5649-20.2010 (Cód. 753711)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que não foi implementada a determinação 

contida na decisão de fl. 236.

Não foi encartado ao feito a necessária certidão negativa de débitos 

perante a Fazenda Pública Federal, além do Município de Vila Velha/ES, 

bem assim o comprovante de recolhimento ou isenção de ITCD do Espírito 

Santo, além de GIA/ITCD deste Estado de Mato Grosso e a avaliação 

administrativa.

Da mesma forma, necessária a atualização da certidão negativa de débito 

do Município de Cuiabá e da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

(PGE/MT), eis que as encartadas ao feito distam do ano de 2015, bem 

assim não houve o aporte da certidão negativa fiscal do Estado do Espírito 

Santo (PGE/ES), porquanto a constante à fl. 198 é da SEFAZ/ES.

Ainda, determino a regularização da representação processual de Adriana 

Coimbra Domingos, cujo curador é o também herdeiro Jefferson de Mattos 

Domingos, eis que apenas há nos autos procuração outorgada em nome 

próprio pelo curador.

Determino, também, o aporte dos documentos de identificação pessoal dos 

herdeiros, eis que inexiste prova nos autos da qualidade de sucessores 

do de cujus.

Concedo o prazo de 60 dias para regularização de todas as pendências 

supra.

Ciência ao Ministério Público.

Às providencias.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 885778 Nr: 20360-59.2014.811.0041

 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: ROSANE COMINETTI PIRAN, MECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALCIR JOSE PIRAN, ROSANE 

COMINETTI PIRAN, JPCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fornecer meios 

ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, por meio da 

emissão de guia através do site do TJMT, carreando aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar cumprimento ao 

mandado já expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744221 Nr: 41245-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSGDR, ABDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10.120/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - 

OAB:10120, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - 

OAB:7819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THASSIA LORENA DE 

ANDRADE DIAS - OAB:18534

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, a fim 

de possibilitar o cumprimento da decisão de fl. 281, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente a fim de, no prazo legal, trazer aos autos o 

valor atualizado do débito, bem como sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1002014 Nr: 24287-96.2015.811.0041

 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: ELVIRA ROLIM ARARUNA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WARLEN MICHAEL ARARUNA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24287-96.2015 (Cód. 1002014)VISTOS ETC.Inicialmente, 

vislumbro que este juízo deixou de apreciar o pedido de concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça formulado inicialmente.A despeito, nas 

ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio.No caso dos autos, foi 

atribuído à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), razão pela 

qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Outrossim, conforme Ofício 73/2018 e 

documentos acostados às fls. 34/36, vislumbro que o juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT solicitou o 

desarquivamento deste feito para fins de vinculação, neste processo, de 

valores existentes nos autos que tramitavam naquela vara (código 

1081709).Tendo em vista a ausência de informações, determino a 

expedição de ofício à 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá/MT, a fim de que encaminhem a este juízo a cópia da sentença 

proferida nos autos de código 1081709, a certidão de trânsito em julgado 

da decisão, os valores eventualmente depositados naqueles autos e 

informações quanto à eventual transferência de quantias.Em decorrência, 

indefiro a expedição de Alvará para autorizar a transferência de 

propriedade do veículo CHEVROLET CELTA 1.0, Placa NTX 0544 para a 

inventariante, tendo em vista a possível existência de herdeiro necessário 

deixado pelo de cujus Warlen Michael Araruna de Oliveira. (...) 

Continuação na decisão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041844-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MELO DE OLIVEIRA BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1041844-74.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1039744-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR AMONICA DAMACENA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - 875.527.791-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039744-49.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que os 

interessados pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhes o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, considerando a existência de interesse de 

incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC 

e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038560-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1038560-58.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

Abertura de Inventário interposto por João Fernandes de Souza, em razão 

dos bens deixados por Jovino Gomes de Sousa. Ressai da exordial que o 

requerente atuou em ação reivindicatória em favor do falecido, entretanto, 

o seu cliente, ora inventariado, veio a óbito antes do deslinde final do 

processo, deixando de arcar com os honorários contratuais pactuados. 

Por tal razão, pleiteia a abertura do presente inventário, a sua nomeação 

como inventariante e, a citação dos herdeiros legais do extinto. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o requerente atribuiu o valor de 

R$ 39.966,97 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

noventa e sete centavos) à causa, recolhendo as custas e taxas 

judiciárias sobre essa importância, que será oportunamente revista por 

este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação de todos os 

bens deixados pelo extinto. Prosseguindo, verifico que o interessado, 

embora não seja herdeiro do falecido, alega ser credor deste, razão pela 

qual, ante o teor do inciso VI do art. 616 do CPC, recebo o presente 

requerimento de inventário. Constato, entretanto, que o requerente não 

possui legitimidade para figurar como inventariante, por ausência de 

previsão legal, motivo pelo qual, determino a sua intimação para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazer aos autos informações sobre os legitimados a 

serem nomeados inventariantes, consoante rol inserido no art. 617, CPC. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041295-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLÁVIO AUGUSTO TATEHIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIANA ROSA SILVIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1041295-64.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal do exequente, a saber, Conta Poupança nº 

00001224-8, Agência nº 3276, Operação 013, da Caixa Econômica 

Federal, comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. 

Apresentada a peça de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo 

para a sua interposição, certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038797-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUZIA MARTINS DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

CARMEN DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE DOARTINA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCINEY MARTINS DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERENTE)

JULHO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARTINA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n. 1038797-92.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

Abertura de Inventário interposto por Luzia Martins de Almeida Silva, 

Donato Jesus de Almeida, Juliano Martins de Almeida, Carmen de Almeida 

Cruz, Luciney Martins de Almeida Moreira, Lucia Martins Almeida 

Cavalcanti e Julho Cesar de Almeida, em razão dos bens deixados por 

Doartina Martins de Almeida. Pretendem os interessados a concessão de 

assistência judiciária para o parcelamento do pagamento das custas 

processuais, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar 

com as custas do processo, em parcela única, sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 
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de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à causa, que será oportunamente 

revisto por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação 

dos bens deixados pela extinta, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de assistência judiciária para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa e a forma 

como se processará a presente. Prosseguindo, nos termos do art. 617 do 

CPC/2015, nomeio a filha da de cujus Luzia Martins de Almeida Silva como 

inventariante, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso) e 

Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD, todos em nome da falecida, e, certidão de inexistência de 

testamento deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ. Na ocasião das primeiras declarações a inventariante deverá 

trazer aos autos a certidão de casamento atualizado da falecida. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002046-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADO LOGISTICA S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL GULIN MELHEM OAB - PR32547 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (SUNOR) 

(IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Por essas considerações, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do art. 

25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037655-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CARLOTA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037655-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROSA CARLOTA LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

manifestar sobre o petitório retro, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025795-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE SOUZA COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1025795-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOVENIL DE SOUZA COIMBRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - 

GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (GESTOR MUNICIPAL DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE / SUS) Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

15798549). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pelo autor no id. 15798549, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025780-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO GEREMIAS DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Ante ao exposto, DECLINO da competência 

para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo 

competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037637-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOANNA CABRAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Por tais motivos, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, razão pela qual determino a redistribuição deste processo 

para a 1ª Vara da Infância e Juventude Comarca. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028649-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PINTO OAB - SC44732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS 

DESPESAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO 

BAIRRO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038058-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDONCA VILELA (IMPETRANTE)

LUIZ FERNANDO DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028099-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requerido na peça isagógica. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012251-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Assim, considerando que a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

vencida na ação de conhecimento, por força do princípio da causalidade, 

intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 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 

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."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041838-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"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"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980564 Nr: 14357-54.2015.811.0041

 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: TEREZA QUEIROZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

gratuidade da justiça.
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Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842448 Nr: 46515-36.2013.811.0041

 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: MARIA RITA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUSA - 

OAB:PROC. ESTADO, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para parte autora, sem manifestação. 

Impulsiono as partes para apresentar produção de provas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818450 Nr: 24790-88.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOEL CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte embargada para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 35/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772954 Nr: 26084-15.2012.811.0041

 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: JOÃO CABANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA BEATRIZ PINTO - 

OAB:49061, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para o requerido apresentar contrarrazões. 

Certifico também que a apelação foi apresentada tempestivamente pela 

parte requerida. Que intimo a parte requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1263462 Nr: 25588-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PERPETUA DE 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, etc.

Arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864301 Nr: 5057-05.2014.811.0041

 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: RONDON BASSIL DOWER FILHO, MARILSEN ANDRADE 

ADÁRIO, RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, nos autos de Recurso 

Especial n.º 1470443/PR, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 808 ), 

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 novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173460 Nr: 21974-51.2004.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIDA TEREZINHA ZIGOSKI, JOSÉ CARLOS 

SANTANA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535, RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - OAB:10728, 

THIAGO ORTIZ ARANTES - OAB:11194/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se acerca da tentativa infrutívera de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737318 Nr: 33801-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PAULO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição de folha 232, intima-se a parte autora para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 942773 Nr: 56236-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA HEIDMANN CAMPOS

 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
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 Autos n.º 942773 – 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, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850079 Nr: 53160-77.2013.811.0041

 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: LETICIA DA SILVA DAGUANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 850079 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 145/149, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

comando judicial referenciado (fls. 157/160).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004065-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS SIQUIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se parte Autora da 

petição de ID n° 16620259 para promover o cumprimento da decisão, 

tendo em vista que o Município de Cuiabá informou que o medicamento 

requerido nos autos está com o estoque regularizado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. .

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804535 Nr: 10998-67.2013.811.0041

 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): ESPÓLIO DE IZIQUIAS PEREIRA DOS SANTOS, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA DOS SANTOS, ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS VARIANI, 

NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE KERGINALDO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, João Paulo dos Santos 

Variani - OAB:20908/O, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público, moveu Ação de Desapropriação, com pedido liminar para 

imissão provisória na posse contra ESPÓLIO DE IZIQUIAS PEREIRA DOS 

SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA 

AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS, NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS, ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS VARIANI, ESPÓLIO DE 

KERGINALDO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA APARECIDA RAMOS 

devidamente qualificados nos autos, visando à transferência da 

propriedade do imóvel descrito como sendo 186,93 m2 do terreno 

localizado na Avenida Coronel Escolástico, n. 56, Bairro Centro, 

Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula nº 12.284, do 2º Serviço Notarial e 

de Registro de Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, moveu Ação de Desapropriação, com pedido 

liminar para imissão provisória na posse contra ESPÓLIO DE IZIQUIAS 

PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS, NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS, ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS VARIANI, ESPÓLIO DE 

KERGINALDO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA APARECIDA RAMOS 

devidamente qualificados nos autos, visando a transferência da 

propriedade do imóvel descrito na inicial para o Requerente. A liminar foi 

deferida permitindo a imissão na posse ao Requerente, mediante o prévio 

depósito dos valores dos imóveis apurados em laudos prévios realizados 

pelo próprio expropriante, no valor R$ 138.427,34 (cento e trinta e oito mil 

e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos) R$ 

92.808,39 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e 

nove centavos) totalizando R$ 231.235,73 (duzentos e trinta e um mil e 

duzentos e trinta cinco reais e setenta e três centavos). Os Requeridos às 

fls.166/167 afirmam que concordam com os valores ofertados a título de 

indenização por desapropriação, pleiteando a homologação dos valores e 

a imediata liberação por meio de transferência para as contas correntes 

indicadas às fls. 171/172. O Representante do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais 

que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, 

declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular 

prosseguimento (fls. 93/96). É O RELATÓRIO. DECIDO. A Constituição 

Federal, ao garantir o direito de propriedade (item XXII do art. 5º) e 

determinar que, por outro lado, a mesma deva atender à sua função social 

(item XXIII), diz que "a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição" (item XXIV do art. 5º da CF). Tal 
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imposição, qual seja, mediante justa e prévia indenização em dinheiro é 

condição sine qua non para a transferência do domínio, e o art. 33 do Dec.

-Lei 3.365/41 é claro ao dizer que "o depósito do preço fixado por 

sentença, à disposição da causa, é considerado pagamento prévio da 

indenização”. Certo é que o art. 15 do Dec-lei 3.365/41, que dispõe sobre 

a desapropriação por utilidade pública, autoriza o emprego da ação de 

imissão de posse, contudo, condiciona a imissão provisória na posse do 

bem se a Administração alegar urgência e depositar quantia em dinheiro, 

isto porque a Constituição Federal somente permite a desapropriação por 

utilidade pública mediante prévia e justa indenização. Nesse sentido, 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO preleciona: "a imissão provisória 

na posse é a transferência do bem objeto da expropriação para o 

expropriante, já no início da lide, obrigatoriamente concedida pelo juiz, se o 

Poder Público declarar urgência e depositar em juízo, em favor do 

proprietário, importância fixada segundo critério previsto em lei" (in: Curso 

de Direito Administrativo, 10ª ed., revista, atualizada e ampliada, Malheiros 

Editores, 1998, p. 546). Da leitura do art.20 do Decreto-Lei 3365/41, 

extrai-se que o mérito de uma ação de desapropriação é a fixação do 

valor indenizatório. A manifestação dos Requeridos demonstra a 

inexistência de controvérsia quanto ao valor ofertado como justa 

indenização, devendo ser acolhidos os valores depositados nos autos 

que foi anteriormente arbitrado pelo Estado de Mato Grosso, no valor R$ 

138.427,34 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e 

trinta e quatro centavos) R$ 92.808,39 (noventa e dois mil e oitocentos e 

oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) totalizando R$ 231.235,73 

(duzentos e trinta e um mil e duzentos e trinta cinco reais e setenta e três 

centavos). Diante disso, deve-se entender no valor R$ 138.427,34 (cento 

e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro 

centavos) R$ 92.808,39 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e oito 

reais e trinta e nove centavos) totalizando R$ 231.235,73 (duzentos e 

trinta e um mil e duzentos e trinta cinco reais e setenta e três centavos) 

como sendo o valor devido a título de justa indenização, e deve ser 

homologado em razão da concordância das partes em relação ao quantum 

indenizatório. Ante o exposto, HOMOLOGO os valores depositados nos 

autos, em cumprimento ao Art. 22 do Decreto-Lei 3365/41, e DECLARO 

incorporado ao patrimônio do Estado de Mato Grosso as áreas descritas 

na inicial, mediante o pagamento das importâncias no valor R$ 138.427,34 

(cento e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro 

centavos) e R$ 92.808,39 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e oito 

reais e trinta e nove centavos) totalizando R$ 231.235,73 (duzentos e 

trinta e um mil e duzentos e trinta cinco reais e setenta e três centavos), 

devidamente atualizada – quantia já depositada a disposição deste juízo, 

valores que deverão ser transferidos para a conta bancaria indicada 

pelos expropriados às fls.171/172, após cumprida a regra do art. 34, do 

Decreto-Lei nº 3365/41. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que o valor da indenização oferecido 

pelo Expropriante foi aceito pelos Expropriados (art.27, §1º do Decreto-Lei 

nº 3365/41). Custas pelo autor, nos moldes do artigo 30 do Decreto-Lei nº 

3365/41. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.I.C.

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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425863 Nr: 9035-29.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL, 

MANOEL LOURENÇO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO. - OAB:20.572, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:

 Certifico que em consulta ao sistema apolo, constatei que o requerido 

Detran já tomou ciência da sentença de fls. 127/130 por carga pessoal do 

dia 25/07/2018 com devolução no dia 02/08/2018 e nada requereu até a 

presente data. Certifico que a apelação foi apresentada tempestivamente 

pelo requerido PGE. Que intimo a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868255 Nr: 8151-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Autos n.º 868255 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que v. acórdão de fls. 

265/271 determinou que o montante devido na espécie fosse apurado em 

liquidação de sentença.

 Assim, 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927884 Nr: 48159-77.2014.811.0041

 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: ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ

 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: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Autos n.º 927884 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado (fl. 134), oficie-se, por meio 

eletrônico, a agência bancária 3834 - Caixa Econômica Federal, para onde 

o valor bloqueado através do Bacenjud foi transferido (fl. 132), solicitando 

a imediata transferência do montante para o Banco do Brasil - agência: 

3834.

Fixo o prazo de 72 (setenta e duas) horas, para cumprimento, por se 

tratar de quantia bloqueada para aquisição de medicamente para 

tratamento de doença grave e incurável.

 Aportando aos autos o comprovante correspondente, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial de fl. 130.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778145 Nr: 31540-43.2012.811.0041

 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: LEOMAR SIPRIANO DA SILVA

 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: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Desta forma, indefiro o pedido de fls. 153/155, e determino que se intime 

novamente a fornecedora DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 

para fornecer a medicação objeto do bloqueio, sob garantia dos valores já 

bloqueados nos autos.Realizada a prestação de contas, à expedição de 

alvará em favor do fornecedor. E na mesma oportunidade, intime-se o 

requerido para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913271 Nr: 39048-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024740-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUIRCE LEITE MOREIRA E SILVA (REQUERENTE)

ROSA NEIDE GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA MESQUITA MARTINS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para 

manifestar-se acerca dos documentos carreados pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008930-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT FABIAN NEVES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (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

 

Processo Nº 1008930-88.2017.8.11.0041 Vistos, Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto por ALBERT FABIAN NEVES DE 

MATOS, alegando omissão e contradição na sentença proferida no 

presente feito. Em detida análise dos argumentos apresentados, constato 

que em verdade o embargante se insurge contra o que consideram error 

in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à 

reforma da sentença. Os Embargos Declaratórios têm finalidade de: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Ou seja, completar a decisão 

omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios 

apontados na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro 

manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo é que são 

admissíveis os declaratórios. Nesse sentido também, segundo os Eg. 

Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já 

houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009694-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS COELHO LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1009694-40.2018.8.11.0041 Vistos, Em análise aos 

presentes autos verifico que, de acordo com a certidão de id. 14498136, o 

autor deixou transcorrer o prazo para o depósito das diligências Portanto, 

em consonância ao disposto no art. 485, §1º, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se sobre o 

supracitado, também, para manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001585-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILENE BATISTA DE FARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1001585-37.2018.8.11.0041 Vistos, Em análise aos 

presentes autos verifico que, de acordo com a certidão de id. 14496139, o 

autor deixou transcorrer o prazo para o depósito das diligências Portanto, 

em consonância ao disposto no art. 485, §1º, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se sobre o 

supracitado, também, para manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1026120-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO FILHO (AUTOR(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

 

Vistos, etc. Tendo em vista certidão de fl. 88 (ID. 16139165), onde foi 

informado o falecimento do autor pelo oficial de justiça, intime-se a 

Defensoria Pública Estadual para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENHUR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante da petição de ID 15457635, intime-se o Requerido para 

que no prazo de 10 (dez) dias, informe o motivo do cancelamento do 

benefício, juntando os documentos pertinentes quanto à suposta perícia 

administrativa realizada. Intime-se o perito, para que informe nova data 

para a realização da perícia médica, uma vez que o Requerente encartou 

aos autos os documentos solicitados. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041171-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos, etc. Verifico que não foram 

juntados aos autos os comprovantes de recolhimento das custas do 

processo. Diante disso, o autor deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017673-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado, do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração aviados por WILSON GONÇALO DE OLIVEIRA, 

arguindo a existência dos requisitos ensejadores. Segundo o embargante, 

houve omissão na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado (ID 8281547). Intimado dos Embargos, o requerido apresentou 

contrarrazões ao ID 12611900. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. 

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios. O advento do Novo Código de 

Processo Civil, embora tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022). Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem 

provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do 

julgamento, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC. Isso 

posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no 

mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017673-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração aviados por WILSON GONÇALO DE OLIVEIRA, arguindo a 

existência dos requisitos ensejadores. Segundo o embargante, houve 

omissão na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado (ID 8281547). Intimado dos Embargos, o requerido apresentou 

contrarrazões ao ID 12611900. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. 

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios. O advento do Novo Código de 

Processo Civil, embora tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022). Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem 

provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do 

julgamento, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC. Isso 

posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no 

mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008749-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO MUCUTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do despacho a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 214 de 766



disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: "Em atenção ao requerimento formulado 

ao ID 13097888, esclareço que o pagamento de diligências não faz parte 

das custas processuais que englobam a gratuidade de justiça. Pois bem, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de Segurança é 

processo isento de custas e honorários advocatícios. Em que pese o 

mandado de segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência 

em tese, não acarreta prejuízo ao sustento das partes. Quanto à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção do recolhimento 

de diligência do Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento dos atos 

necessários na presente demanda, entendo que não prejudicará 

financeiramente a Impetrante e/ou sua família; de modo, que indefiro o 

pedido de isenção de pagamento de diligências. Dessa forma, intime-se o 

impetrante para pagamento de diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008791-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES PARACATU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Pois bem. Da leitura da peça dos 

embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o 

mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos embargos 

declaratórios. O advento do Novo Código de Processo Civil, embora tenha 

trazido algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não 

alterou sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento 

de obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os 

aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que 

revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato processual 

que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 

1.022 e seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. 

Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017278-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Portanto, diante de todo o exposto, 

INDEFIRO a caução ofertada pela requerente, facultando-lhe o prazo de 10 

dias para ofertar nova caução. Conste-se na intimação que o não 

cumprimento da diligência, conforme determinação da Corte Estadual, 

ensejará a suspensão da eficácia da tutela de urgência deferida nestes 

autos. Ultimada essa providência, verifico que a autora já se manifestou 

nos autos pelo julgamento antecipado da lide (impugnação à contestação – 

ID 16566440). Sendo assim, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910659 Nr: 37307-91.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GUALBERTO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte embargante. Que intimo a parte embargada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859666 Nr: 1481-04.2014.811.0041

 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: EGUINALDO MEROTTI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENT. 

TÉCNICA DA POLITEC, DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801877 Nr: 8315-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar manifestação quanto à impugnação aos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904142 Nr: 32940-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR COELHO DE SOUZA, ANTONIO TADEU DE 

ALMEIDA, PRISCILA ALVES SHIROMA, CLEVERSON DANILO FIGUEIREDO 

SILVA, JUCILENE CONCEIÇÃO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:15923/MT, MARCEL 

LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051345 Nr: 47120-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 215 de 766



TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN ANUNCIAÇÃO - 

OAB:OAB/MT 18.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032358-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAROLINE SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA 

CAROLINE SILVA MOREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando, em sede de tutela de urgência, que os 

requeridos sejam obrigados a fornecerem os medicamentos Temozolamida 

115mg e Temozolamida 300mg, conforme prescrição médica, uma vez que 

se encontra acometida de câncer denominado “Glioblastoma multiforme”. 

Para sedimentar o pleito juntou documentos encartados digitalmente 

juntamente com a inicial. Parecer do NAT ao ID. 15726010. No despacho 

de ID. 15752481 determinei que a autora se manifestasse sobre o parecer 

do NAT, informando sobre eventual negativa dos órgãos responsáveis 

pelo fornecimento do medicamento pleiteado. Manifestação da autora ao 

ID. 16073668, com documentos. É a síntese. Fundamento e Decido. Passo 

à análise do pedido de tutela de urgência. O presente feito diz respeito ao 

direito à saúde, que “além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF -2ª T. - RE-AgR 393175/RS - Rel. Min. 

Celso de Mello. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 140), já que a Constituição 

Brasileira tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos artigos 196 

a 200. Quanto ao pedido de tutela de urgência propriamente dito, preceitua 

o artigo 497 do Código de Processo Civil que “Na ação que tenha por 

objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Ainda, 

nos termos do art. 300 do CPC, os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito se consubstanciam nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que IMPÕE ao 

Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, 

assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de medicamentos, 

realização de exames, cirurgias e procedimentos destinados ao adequado 

tratamento médico. De outro lado, o receio de ineficácia do provimento se 

concedido somente ao final (o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo) é igualmente verificado, mormente o risco de agravamento do 

quadro clínico do paciente, uma vez que caso não seja viabilizado o 

medicamento necessário com urgência, corre risco de progressão rápida 

da doença, com risco de vida. Além disso, a relevância dos fundamentos 

da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados 

na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a 

fornecer o tratamento que a reclamante necessita nos moldes prescritos. 

Notadamente no caso presente, uma vez que a gravidade clínica relatada 

na exordial pode ser agravada com a falta do tratamento indicado, 

desaguando no risco de progressão da doença. O parecer do NAT deu 

conta que no Brasil, o acesso a medicamentos antineoplásicos no SUS se 

dá por meio dos UNACONs, que são responsáveis pelo fornecimento dos 

mesmos. Assim, tenho que é responsabilidade dos requeridos o 

fornecimento do medicamento pleiteado. Dos documentos carreados aos 

autos percebo que a autora buscou o requerido, porém o mesmo tem 

quedado inerte, o que é absolutamente incompatível com o Estado de 

Direito que protege os direitos fundamentais. Diante do exposto, 

preenchidos os requisitos legais, CONCEDO a tutela de urgência 

pretendida e, determino aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ que viabilize INCONTINENTEMENTE, o fornecimento 

à Requerente dos medicamentos TEMOZOLAMIDA 115MG e 

TEMOZOLAMIDA 300MG, nas dosagens e quantidades indicadas na 

prescrição médica, e assegure a continuidade do tratamento necessário 

para preservar a saúde e a vida da autora, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Intime-se o requerido na pessoa do Secretário Estadual de 

Saúde, os Gestores Estadual e Municipal do SUS – Sistema Único de 

Saúde, bem como o Secretário Municipal de Saúde ou outros 

responsáveis legais, que lhes façam as vezes, para conhecimento e 

providências, com a urgência que o caso requer, bem como, na 

oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no prazo 

legal. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo de designar a audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Expeça-se o necessário, 

com urgência, devendo a ordem ser cumprida por Oficial Plantonista. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021028-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO Requerido: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outro Vistos. Trata-se de pedido de Tutela de Urgência 

deduzido ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência determinando a concessão de efeito 

suspensivo do Acórdão n. 127/2018, prolatado pelo TCE/MT. A autora 

alega ser funcionária pública estadual vinculada à Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso desde 1979, contando com 39 anos e 2 meses de 

contribuição previdenciária. Relata que após o gozo pleno, efetivo e 

continuado de sua aposentadoria por 13 anos e 7 meses, foi surpreendida 

com o Acórdão do TCE/MT, que destituiu o Ato n. 124/2004, da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso, que concedia estabilidade em seu favor. 

Argumenta a decadência do direito da Administração Pública rever sua 

aposentadoria além da aplicação do princípio da segurança jurídica. Com a 

inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. A tutela de 

urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada 

à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a documentação 

carreada aos autos com a inicial é suficiente a demonstrar a plausibilidade 

do direito invocado. Conforme consta dos autos, a autora ingressou no 

serviço público em 1979, como celetista, na função de Auxiliar de 

Gabinete Parlamentar. Em 01/01/1982 ocorreu a rescisão do contrato de 

trabalho, em decorrência de sua nomeação para o cargo em comissão de 

Auxiliar de Gabinete Parlamentar, que passou a exercer a partir de 

07/01/1982. Segundo consta, a requerente alternou entre cargos de 

natureza comissionada até 28/04/1994, quando, por meio do Ato n. 

309/1994, foi declarada estável no serviço público, com base no art. 19 do 

ADCT da Carta Magna, tendo se aposentado em 14/12/2004, quando 

publicado o Ato n. 124/2004 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 

Do ato de estabilização da requerente no serviço público, em 1994, até a 

data de julgamento do acórdão aqui combatido, em 20/04/2018, 

transcorreram aproximadamente 24 anos, enquanto que do ato n. 

124/2004 até o julgamento do acórdão decorreram aproximadamente 14 

anos. Diante de tamanho lapso temporal transcorrido, entendo por 

aplicável ao caso vertente o princípio da segurança jurídica, conforme 

defendido pelo Ministério Público de Contas, em seu parecer perante o 

TCE/MT. Em que pese se possa arguir a eventual ilegalidade do Ato n. 
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309/1994 e do Ato n. 124/2004, o decurso de extenso lapso temporal sem 

qualquer intervenção por parte da Administração Pública, tende a 

consagrar a situação então desencadeada, conforme estabelecem os 

princípios da Segurança Jurídica e do Fato Consumado. Mesmo se 

considerássemos que o início do prazo prescricional começaria a fluir a 

partir do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, por se tratar 

de ato complexo, o fato gerador da aposentadoria foi a estabilização 

excepcional da servidora, que embora supostamente inconstitucional, 

ocorreu em 1994, ato este que não foi contestado pela Administração e do 

qual já se passaram vinte e quatro anos. Nesse caso, quando o requerido 

invoca o princípio da autotutela para, a fim de motivar o reenquadramento 

do ato de aposentadoria da requerente, põe este em rota de colisão com o 

princípio da segurança jurídica, que, nas palavras de Celso Antônio 

Bandeira de Mello “(...) se não é o mais importante dentre todos os 

princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes 

entre eles (...)”[1] e, juntamente com a legalidade, compõe o fundamento 

principal do Estado Democrático de Direito. Tal é a importância da 

segurança jurídica, que é nesse princípio em que se assenta o 

entendimento do E. STF para a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, conforme se extrai do julgado da ADI 2240 BA. 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, 

DO ESTADO DA BAHIA, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR À 

EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO 

TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, 

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO. 

EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA 

SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE 

EXCEÇÃO. A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, 

SUSPENDENDO-SE, DÁ LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE 

CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A 

EXCEÇÃO. 1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de 

fato, há mais de seis anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do 

Município, decorrente da decisão política que importou na sua instalação 

como ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional 

consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia 

reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos. 3. Esta Corte 

não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação 

de exceção, situação consolidada --- embora ainda não jurídica --- não 

pode ser desconsiderada. 4. A exceção resulta de omissão do Poder 

Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, desde a promulgação da Emenda 

Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se à ausência de 

lei complementar federal. 5. Omissão do Congresso Nacional que 

inviabiliza o que a Constituição autoriza: a criação de Município. A não 

edição da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia 

autêntica violação da ordem constitucional. 6. A criação do Município de 

Luís Eduardo Magalhães importa, tal como se deu, uma situação 

excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O estado de exceção é 

uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a 

exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá 

lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como regra, 

mantendo-se em relação com a exceção. 8. Ao Supremo Tribunal Federal 

incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se 

afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção 

desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar o que 

menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua função 

de estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades 

impor-se-ia o reconhecimento da existência válida do Município, a fim de 

que se afaste a agressão à federação. 10. O princípio da segurança 

jurídica prospera em benefício da preservação do Município. 11. Princípio 

da continuidade do Estado. 12. Julgamento no qual foi considerada a 

decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que o Congresso 

Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar federal 

referida no § 4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, 

reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo 

Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem 

pronúncia de sua nulidade 13. Ação direta julgada procedente para 

declarar a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo 

de 24 meses, da Lei n. 7.619, de 30 de março de 2000, do Estado da 

Bahia. (ADI 2240, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

09/05/2007, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 

03-08-2007 PP-00029 EMENT VOL-02283-02 PP-00279) Sendo assim, a 

possibilidade de violação da segurança jurídica é motivo mais que 

suficiente a ensejar a plausibilidade do direito invocado, a fim de se 

conceder a tutela provisória de urgência vindicada para suspender os 

efeitos do acórdão do TCE/MT. Quanto ao perigo de dano, saliento que a 

requerente é pessoa idosa, beirando os 70 anos e corre o risco de ficar 

sem a fonte de renda de que dispôs nesses quase 14 anos de 

aposentadoria. Saliento nesse caso, que uma alteração brusca no 

orçamento doméstico pode sim prejudicar o sustento da parte. Diante do 

exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para o fim de 

DETERMINAR a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 127/2018, prolatado 

pelo TCE/MT. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial Plantonista. 

Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte autora. Por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe 

concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Citem-se os Requerido 

para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito [1] 

In Curso de direito administrativo – 33 ed. rev. e atual. até a EC 92, de 

12.7.2016 – São Paulo : Malheiros, 2016, p. 128.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022716-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARLEY COELHO MOUTINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Adjunto de Atendimento ao Contribuinte (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. FARLEY COELHO MOUTINHO impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, no qual busca em sede liminar que seja 

determinada à autoridade impetrada que restabeleça imediatamente o valor 

integral de sua remuneração, especialmente de sua verba indenizatória, 

bem como para que sejam disponibilizados ao Impetrante os valores já 

descontados até a data do efetivo cumprimento liminar. Conta, em resumo, 

que é servidor público estadual pertencente aos quadros da Secretaria de 

Estado de Fazenda e que em 03/05/2017, teve contra si lavrada uma 

prisão preventiva decorrente da operação denominada “Zaqueus”. Relata 

foi-lhe concedido Alvará de Soltura em virtude do julgamento do HC nº 

1004283-76.2017.811.0000, porém seus proventos foram reduzidos em 

1/3 com base no art. 64, III da LC nº 04/90. Sustenta que obteve liminar 

favorável à suspensão dos descontos indevidos por meio do MS nº 

1022716-05.2017, contudo em outubro do corrente ano não fora realizado 

o pagamento de suas verbas indenizatórias, as quais vinham sendo pagas 

regularmente até o presente momento, salientando que não houve aviso 

prévio acerca do corte de seu provento (verba indenizatória). Argumenta 

que as verbas indenizatórias são consideradas remuneração salarial por 

terem caráter de habitualidade e permanência, conforme entendimento do 

TJMT, e que a supressão do seu pagamento seria inconstitucional. 

Pondera que fora afastado de suas funções em 10/05/2017 e que tal 

afastamento somente fora prorrogado em 22/10/2018, ao arrepio do art. 

71 da LC nº 207/2004, que prevê que o afastamento por processo 

administrativo disciplinar poderá durar 60 (sessenta) dias, podendo ser 

prorrogado somete uma vez, por mais 60 (sessenta) dias. Alega que se 

encontra à disposição da Escola do Governo sem prejuízo da 

remuneração conforme Portaria nº 197/2017/CGE-COR/SEFAZ. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 15/91. Processo inicialmente 

distribuído junto à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, e remetido a 

este juízo em razão de conexão com os autos de nº 

1022716-05.2017.811.0041, em trâmite nesta especializada. É o relatório. 

Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que 

para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 
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boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Atento às 

supramencionadas considerações e às especificidades da presente 

situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de 

cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar. In 

casu, a questão cinge-se na alegação do Impetrante de que a partir de 

outubro/2018 não recebeu mais a verba indenizatória em razão de estar 

afastado de suas funções. Assim dispõe a Lei Complementar nº 79/2000: 

Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados 

através de subsídio em parcela única. (Nova redação dada pela LC 

169/04) § 1° Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo 

exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com 

supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da 

Constituição Federal. (Acrescentado pela LC 169/04) § 2º A verba de que 

trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no caput, será 

paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação 

Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na 

Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais. § 3º A verba 

indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação 

estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder 

Executivo Estadual. § 4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos 

os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o 

desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, 

dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba 

indenizatória de que trata o § 2º deste artigo. (Acrescentado pela LC 

169/04) § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem 

as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária não terão 

direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar. 

(Acrescentado pela LC 169/04) (...) § 16 A forma de aferição do 

desempenho individual do servidor, será regulamentada em Decreto do 

Poder Executivo Estadual. (Acrescentado pela LC 234/05) Da leitura dos 

dispositivos acima mencionados, mais especificamente dos parágrafos 4º 

e 5º, depreende-se que a verba indenizatória visa ressarcir despesas de 

hospedagem, alimentação e transporte aos integrantes da categoria, 

quando no exercício de suas funções arrecadatórias, uma vez que tais 

despesas são inerentes ao cargo e função ocupados, dispondo ainda 

requisitos para o recebimento da referida verba. Observa-se que a verba 

indenizatória não foi concedida a todos os servidores, estando 

condicionada ao desempenho individual de cada servidor beneficiado e ao 

exercício de suas atividades, o que evidencia a natureza indenizatória e 

não salarial, conforme o disposto nos parágrafos 5º e 16 acima citados, 

que exclui o integrante do Grupo TAF que não cumprir as ordens de 

serviço emitidas pela administração pública de receber a verba 

mencionada. Assim já se manifestou o egrégio STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBA 

INDENIZATÓRIA. GRUPO TAF. EXTENSÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de 

que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares nºs 169/2004 

e 234/2005, ambas do Estado do Mato Grosso, fora destinada aos 

servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia. 2. Desse modo, descabe 

estender-se aos demais servidores a equiparação pleiteada, sem lei 

específica, sob pena de indevida interferência do judiciário em matéria 

atribuída ao legislador. Entendimento da Súmula nº 339 do STF. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no RMS 23535 MT 2007/0020179-1, T5 - 

QUINTA TURMA, Publicação: DJe 29/09/2008, Julgamento: 21 de Agosto 

de 2008, Relator: Ministro JORGE MUSSI) No mesmo sentido, o 

entendimento do nosso E. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDORES DO GRUPO TAF - VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELO 

§ 1º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 79/2000 - 

INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO E CÔMPUTO PARA O CÁLCULO DO 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, LICENÇAS REMUNERADAS ETC - 

IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA 

E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE 

QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

ORDEM DENEGADA. “A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei 

Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo 

TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia 

e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não 

possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos 

servidores inativos”. (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) Se a 

verba instituída pelas alterações à LCE nº 79/2000 relaciona vantagem 

propter laborem, de natureza indenizatória, o valor pago sob tal título não 

se incorpora ao salário nem é computável para o cálculo da gratificação 

natalina, licenças remuneradas etc. (MS 173806/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015) A corroborar com o disposto acima, o Decreto nº 1.949/2013 

estabeleceu condições para o pagamento de verba indenizatória aos 

servidores do Grupo TAF em férias, licenças maternidade, à adotante, 

paternidade e para tratamento da própria saúde até dois anos. De igual 

forma o Decreto nº 2.592/2014 na redação dada ao parágrafo 9º, do art. 

5º do Decreto nº 7.008/06, estabeleceu requisitos para o pagamento da 

referida verba aos servidores em gozo de licença prêmio. Ainda citando o 

mencionado decreto, o art. 5º faz previsão expressa que o servidor não 

fará jus à verba indenizatória em razão de afastamento por processo 

disciplinar: “Art. 5º (...) § 2º Fica dispensada a inclusão no relatório de que 

tratam os incisos do caput de servidor que não fará jus à verba 

indenizatória: I - em razão de ausências não justificadas no local de 

trabalho, bem como por fruição de férias, licença prêmio, licença para 

tratamento de saúde, afastamento por processo disciplinar instaurado em 

face de denúncia crime ou representação originada do Ministério Público e 

demais licenças e afastamentos;” Oportuno esclarecer que o decreto não 

menciona prazo de afastamento, permitindo a interpretação que o simples 

afastamento gera a dispensa ao pagamento da verba indenizatória. Se 

considerarmos a natureza da verba indenizatória, que seria destinada a 

cobrir gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no 

desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, se 

o servidor não está no exercício regular de suas funções, entendo que 

incabível o pagamento da verba indenizatória, sob pena de desvirtuamento 

de seu caráter indenizatório. É importante salientar que este juízo já 

decidiu no sentido de não ser possível estender a verba indenizatória aos 

servidores aposentados do Grupo TAF, justamente por entender que a 

verba seria devida aos servidores ativos no exercício de suas funções, 

esclarecendo que no caso concreto, apesar de o Impetrante estar à 

disposição da Escola do Governo, não está desempenhando as funções 

inerentes ao grupo TAF. Com estes esclarecimentos, 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). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028203-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIIENNEN SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID. 16137199 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, que move CHAIIENNEN SOARES ANTUNES 

DE OLIVEIRA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Tendo em vista que ainda não houve a 

citação, não há óbice à homologação do pedido sem o consentimento do 

Impetrado. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 
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Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLEUDA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA MARLEUDA 

SOUZA FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

direito a nova nomeação para tomar posse no cargo de Docência do 

Ensino de 1º e 2º graus, das escolas da rede de estadual de ensino, 

conforme disposto no Edital nº 08/83/SAD e Decreto de nomeação nº 

1.222 de 08/02/1985, ou alternativamente, que seja reconhecida a 

estabilidade extraordinária, prevista no art. 19 do ADCT, reintegrando-a ao 

cargo ocupado anteriormente. Conta a Requerente que foi aprovada no 

concurso público regido pelo Edital nº 08/83/SAD para a Docência do 

Ensino de 1º e 2º graus das escolas da rede estadual de ensino. Relata 

que em 11/02/1985 foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto nº 

1.222 de 08/02/1985, nomeando-a em caráter efetivo para o cargo de 

Professora do quadro de carreira do Magistério Público Estadual – Classe 

“A”, nível 05, para ocupar vaga no 1º grau, nível 5ª a 8ª série - Geografia. 

Argumenta que na década de 80, quando foi publicado o decreto de 

nomeação, não tinha o hábito fazer a leitura diária do Diário Oficial para 

conferir eventual publicação, e que não teve conhecimento do ato de 

nomeação. Pondera que a Administração não lhe comunicou da 

nomeação, seja por correio ou telefone, tendo sido preterida e deixando 

de tomar posse por omissão do Requerido, salientando que seu cadastro 

sempre esteve atualizado. Sustenta que desde 1977 exerce funções 

precárias ou comissionada na área de educação por meio de nomeações 

periódicas para o cargo de professora, sub-diretora, diretora, agente 

administrativo, etc., o que demonstra a necessidade de mão de obra. Aduz 

que laborou continuamente por mais de onze anos para o Requerido, e 

que o lapso temporal de vinte e cinco anos de serviços prestados de 

forma ininterrupta demonstra que o labor não era temporário, o que lhe 

confere o direito à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

Com a inicial vieram documentos encartados digitalmente (fls. 47/110). 

Postergada a análise da antecipação de tutela pretendida (fl. 111). 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 114/124, 

e juntou os documentos de fls. 125/136. Resposta à contestação (fls. 

139/147). Intimados a especificar provas, a parte autora postulou pela 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (fl. 151). É o 

relatório. Decido. Nos termos do art. 355, I e II do CPC, indefiro a produção 

de prova testemunhal e passo ao julgamento do processo uma vez que 

não há necessidade de produção de novas provas e a matéria se trata de 

questão de direito. Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da 

preliminar arguida pelo Requerido na oportunidade da contestação. Alega 

ainda a incidência da prescrição de fundo de direito uma vez que já 

decorreram mais de 30 (trinta) anos desde a publicação do Decreto nº 

1.222/1985, ora atacado, e que transcorreu o prazo legal para tomar 

posse, tendo sido o ato tornado sem efeito. No que tange à prescrição, 

constato que ocorreu a prescrição de fundo de direito. Sobre o fundo de 

direito, reporto-me aos esclarecimentos do eminente Ministro Moreira 

Alves: "Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o 

direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a 

modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica 

fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a 

adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de 

serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em 

direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo 

seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens 

pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas 

modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, 

que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a 

dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o 

seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais 

de cinco anos." (Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves 

no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti). In casu, é de se acentuar que o 

fato gerador se deu em 1985 com a publicação do decreto de nomeação, 

e a partir daí começou a correr o prazo prescricional. Com efeito, a 

Requerente ajuizou a ação em 20/01/2016 pleiteando nova nomeação, ou 

alternativamente o reconhecimento da estabilidade excepcional, bem como 

a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Em face desse 

quadro, é de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela 

prescrição, porquanto fluíram mais de cinco anos da data em se poderia 

exigir judicialmente tal direito, haja vista que a nomeação ocorreu em 1985. 

De fato, negou-se a existência do próprio direito vindicado e não somente 

de seus efeitos patrimoniais. Verifica-se que o artigo 1º do Decreto nº 

20.910/32 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”, 

essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de 

autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 

(cinco) anos. O STJ já se pronunciou no mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS/PASEP. PRAZO 

PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. Agravo regimental objetivando que seja 

afastada a prescrição qüinqüenal para o ajuizamento de ação que pleiteia 

o reconhecimento de correção monetária das contas do PIS/PASEP. Alega 

o agravante que deve ser levado em consideração o dia em que foram 

levantados os valores das referidas contas para fins de contagem do 

prazo prescricional, pois, só a partir dessa data os autores tiveram 

conhecimento dos índices utilizados para correção das mesmas. 2. A 

jurisprudência sedimentada nesta Corte é uníssona no sentido de que 

prescreve em 5 (cinco) anos a ação que pleiteia correção das contas do 

PIS/PASEP, por terem natureza indenizatória, regendo-se pelo art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 770689 SP 2006/0113655-0, Relator: Ministro JOSÉ 

DELGADO, T1 – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/11/2006, Publicado no 

DJ 23/11/2006 p. 223) No que se refere ao pedido alternativo de 

estabilidade provisória, da análise dos documentos de fls. 132/133, 

verifica-se que o vínculo mantido com a administração anterior à 

promulgação da CF de 1988 não foi ininterrupto e nem no mesmo cargo, 

além de ter ocupado no período, cargo comissionado, que é de livre 

nomeação e exoneração, não sendo cabível a estabilidade pretendida. 

Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, II 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 razão de deferimento de gratuidade de 

justiça à fl. 111. 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: 1000901-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNAYRA ANTONIA GADELHA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - 

IBFC (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por SIDNAYRA ANTONIA GADELHA DA CRUZ contra ato dito 

coator praticado pela DIRETORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, verifico que a impetrante não 

promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. A Impetrante foi intimada para comprovar o 

depósito das diligências, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 99 (ID 14476849). Diante da inércia 

da Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 
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P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038626-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARTINS NERIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE 

EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por ELIZABETE MARTINS NERIS contra ato dito coator praticado 

pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA 

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE 

ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), verifico que a impetrante não 

promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. A Impetrante foi intimada para comprovar o 

depósito das diligências, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 63 (ID 14476376). Diante da inércia 

da Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 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: 1022165-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DO ESPIRITO SANTO MOSHAGE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por THAIZA DO ESPIRITO SANTO MOSHAGE contra ato dito 

coator praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, verifico que a impetrante não promoveu os atos 

e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias. A Impetrante foi intimada para comprovar o depósito das 

diligências, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fl. 118 (ID 14417194). Diante da inércia da 

Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no 

artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 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: 1018710-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN GOMES VILLAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por RONAN GOMES VILLAR contra ato dito coator praticado 

pelo DIRETOR DA MTPREV, verifico que o impetrante não promoveu os 

atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 

30 (trinta) dias. O Impetrante foi intimado para comprovar o depósito das 

diligências por duas vezes, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 55 (ID 14137967). Diante da inércia 

do Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 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: 1007869-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por LARISSA TABOSA PRATES contra ato dito coator praticado 

pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADOR DA 

COORDENADORIA DE APLICAÇÃO E GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, verifico que a impetrante não 

promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. A Impetrante foi intimada para comprovar o 

depósito das diligências, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 130 (ID 14413058). Diante da 

inércia da Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

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: 1011907-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DO COUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de Segurança 

impetrado por JOACIL DO COUTO contra ato dito coator praticado pelo 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 002/2018 DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, verifico que 

o impetrante não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. O Impetrante foi 

intimado para comprovar o depósito das diligências, todavia deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 107 (ID 

16225166). Diante da inércia do Impetrante, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 
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JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024806-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FESTA OAB - 640.934.689-15 (REPRESENTANTE)

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JOSE VITOR FESTA contra ato dito coator 

praticado pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, onde pleiteia em sede liminar 

que sejam anuladas as questões discutidas, bem como que seja 

determinada a sua matrícula na Universidade do Estado de Mato Grosso 

para o curso de engenharia civil bacharelado. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Oportunizada a emenda da inicial para corrigir o polo 

passivo, uma vez que as autoridades indicadas não eram competentes 

para figurar no polo passivo (fl. 66), o Impetrante deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação conforme certidão de fl. 67. É o que tinha a 

relatar. Decido. A Lei nº 12.016/2009 que disciplina o Mandado de 

Segurança, dispõe que: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os 

requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 

(duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na 

segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que 

esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o 

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em lição de Hely 

Lopes Meirelles, o impetrado é a pessoa física - autoridade superior – que 

pratica ou ordena a prática do ato e tem poderes para corrigir a 

ilegalidade. Destarte, diante de manifesta ilegitimidade de parte, 

indefere-se a inicial. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I e VI do CPC. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041461-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAVALCANTE DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1041461-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL CAVALCANTE DE 

JESUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, 

por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o necessário, nesta data, 

por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao Juízo 

deprecante prestando as informações necessárias. Após, devolva-se à 

origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a 

presente como mandado. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041247-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEY HIGINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ - GFPF/SUCIT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Faculto a emenda da inicial para 

que o impetrante esclareça o motivo da impetração de dois mandados de 

segurança, à princípio idênticos, conforme identifica o sistema PJE - 

1041249-75.2018 e 1041247-08.2018, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041249-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEY HIGINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ - GFPF/SUCIT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Faculto a emenda da inicial para 

que o impetrante esclareça o motivo da impetração de dois mandados de 

segurança, à princípio idênticos, conforme identifica o sistema PJE - 

1041249-75.2018 e 1041247-08.2018, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041176-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040604-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040799-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO OFUGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A 

(ADVOGADO(A))

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039499-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039499-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EIG MERCADOS LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Observo que o objeto da ação é a 

anulação do Decreto Estadual nº 1.674/2018, disponibilizado no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 28/09/2018, entrando em vigor na 

data de sua publicação (01/10/2018), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o 

qual findou-se no dia 29/11/2018. Diante de tal cenário, determino a 

intimação da parte Autora para manifestar-se quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cuiabá, 30 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040568-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA DATASERV INFORMATICA S A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO OAB - PR36363 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PICCIN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. INDEFIRO o pedido "retro" por falta 

de amparo legal, posto que sequer evidenciado quem é efetivamente a 

autoridade coatora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037921-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (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, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio 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 cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. 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. Trata-se de denúncia de descumprimento aos termos da decisão 

judicial que concedeu a liminar vindicada nestes autos, solicitando 

providências. Diante disso, determino a intimação do impetrado para que 

comprove o cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, sob as penas 

da lei, devendo o Sr. Oficial de Justiça identificar qual o servidor que 

recebeu a ordem e a está descumprindo para possível arbitramento da 

multa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911194 Nr: 37646-50.2014.811.0041

 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: MARIA APARECIDA CALDEIRA UCHÔA, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, CARLOS GOMES BRANDÃO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:PROCUR. DO ESTA, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do HOSPITAL SANTA ROSA 

consistente no ressarcimento de eventuais valores remanescentes, 

devendo tal matéria ser amplamente discutida, pelo suplicante, nas vias 

ordinárias.

 Sob outro prisma, ORDENO o prosseguimento do feito, dando integral 

cumprimento aos termos do édito sentencial, fls. 276/279-verso.

Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725281 Nr: 20999-82.2011.811.0041

 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: EDENILDO SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO, OAB/MT 

10.826, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, no prazo 

de 24 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1252351 Nr: 21888-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HIDEKI HARIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à execução está tempestiva. Sendo assim, 

considerando o despacho de fls.51, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte exequente para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 432860 Nr: 12529-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA VALCIRA MANEGASSE, LIDINIR AMALIA DE 

CASTRO NEPOMUCENO, LIENY FRANCISCA DE OLIVEIRA MARQUES, 

LIETE CABRAL RODRIGUES, LIGIA CAPPI MANZINI, LIGIA DE OLIVEIRA 

LACERDA DOS SANTOS, LÍGIA MARIA VARELA, LINA DORA CRUZ DE 

MELO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO 

GROSSO, LILI RONDON SANTOS, LINA DE ALMEIDA GUIMARÃES, BRUNO 

JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Ciente de todo o processado.

 Aguarde-se o cumprimento integral da sentença prolatada nos Embargos 

à Execução em apenso (Cód nº 903217).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035370-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035370-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELI JOSE DE SOUZA RÉU: INSS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por ELI JOSE DE 

SOUZA, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Sustenta a parte requerente, em suma, que é segurado da Previdência 

Social e que sofreu acidente de trabalho. Que, no entanto, foi indeferida a 

concessão do auxílio-doença na esfera administrativa em razão da 

suposta ausência de cumprimento do período de carência. Aduz que 

possui limitações físicas que o tornam incapaz para desempenhar suas 

atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao 

restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela procedência dos 

pedidos para que seja determinada a implantação do benefício de auxílio 

acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença com 

sua conversão em aposentadoria por invalidez. Pugna pela Justiça 

Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do requerido 

ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das parcelas 

em atraso, desde a data da cessação do benefício recebido. Com o 

objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos processos 

judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: 

“ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois 

bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. O 

INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

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. Efetuado o depósito, voltem-me os autos conclusos para 

designação de data para início dos trabalhos periciais. A citação do INSS 

ocorrerá após a designação e efetividade da perícia médica. Segue em 

anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes 

da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 

29 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito 

QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 
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podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017032-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DE MORAES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017032-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ODAIR DE MORAES ROSA RÉU: 

INSS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por ODAIR DE MORAES ROSA, em face do 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a parte 

requerente, em suma, que é segurado da Previdência Social e que sofreu 

acidente de trabalho, quando passou a receber o benefício de 

auxílio-doença. Que, no entanto, foi cessado em razão de suposta 

ausência de comparecimento em perícia designada. Aduz que possui 

limitações físicas que o tornam incapaz para desempenhar suas 

atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao 

restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela procedência dos 

pedidos para que seja determinada a implantação do benefício de 

auxílio-doença. Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de 

Tutela e condenação do requerido ao restabelecimento do benefício, bem 

como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data da cessação 

do benefício recebido. Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes 

nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 01 de 

15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência 

Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada Recomendação Conjunta, 

se referindo aos processos judiciais que visem à concessão de 

benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 

232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 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. Efetuado o 

depósito, voltem-me os autos conclusos para designação de data para 

início dos trabalhos periciais. A citação do INSS ocorrerá após a 

designação e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos 

do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação 

do CNJ nº. 01/2015. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO 

JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 
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a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001202-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RUBENS VENTURA ARAUJO 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos em correição. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por ALTAMIRO LOPES DA SILVA E 

OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando suas 

promoções por preterição, com o consequente pagamento das diferenças 

salariais. Logo após a distribuição, a Requerente pugnou pela desistência 

da ação. Ante o exposto e considerando que não houve a citação da 

parte adversa, homologo a desistência vindicada, para que produza seus 

efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela 

Requerente. Por não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019222-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1135326-1 (ID: 13956137), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018326-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL CATARINENSE DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GUIDARINI MENDES OAB - SC33365 (ADVOGADO(A))

GABRIELE DA SILVEIRA DO NASCIMENTO OAB - SC38026 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SR. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA 

RECEITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1135579-2 (ID: 13859317), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016564-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANAA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO(A))

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1134972-8 (ID: 13662100), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013462-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BEBIDAS RIBEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1135046-3 (ID: 13260232), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850928 Nr: 53943-69.2013.811.0041

 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): ISABEL RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, 

SINEUDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL RODRIGUES DE 

REZENDE SANTANA - OAB:1188, SINEUDO SANTANA - OAB:3243/MT

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerente. Que intimo a parte requerida para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801147 Nr: 7578-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B, 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Tendo em vista as petições de folhas 46/47, intima-se a parte autora para 

manifestação acerca do recebimento do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 6817-48.1998.811.0041

 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: ANANIAS PEREIRA DE SÁ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA S. CAROLO - 

OAB:6353, GRAZIELE CABRAL - OAB:5944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se, portanto, a r. sentença e o v. acórdão, reintegrando Ananias 

Pereira de Sá Filho no cargo, bem como, liberando em seu favor os 

pagamentos devidos a título de retroativo.

Proceda-se com a liberação do crédito de fls. 168 a 170.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com todas as baixas."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 850928 Nr: 53943-69.2013.811.0041

 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): ISABEL RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, 

SINEUDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL RODRIGUES DE 

REZENDE SANTANA - OAB:1188, SINEUDO SANTANA - OAB:3243/MT

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso, e nesse desiderato, suspendo 

o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo supracitado, intime-se o requerente para regularizar 

o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 850928 Nr: 53943-69.2013.811.0041

 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): ISABEL RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, 

SINEUDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL RODRIGUES DE 

REZENDE SANTANA - OAB:1188, SINEUDO SANTANA - OAB:3243/MT

 ISTO POSTO, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO para conceder ao 

autor a imissão provisória na posse da área de 37,30m² do imóvel sito à 

Av. Oito de Abril, s/n., bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, que deverá ser 

precedida do depósito judicial no valor da avaliação, qual seja, 

R$12.367,05. Expeça-se a respectiva guia para o depósito.Após, 

expeça-se o mandado de imissão de posse em favor do autor.Cite-se a 

r e q u e r i d a ,  p a r a ,  q u e r e n d o ,  c o n t e s t a r  n o  p r a z o 

legal.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de março de 2017.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041257-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARCELO OAB - MT8886/O (ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1041257-52.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por JOSÉ DE ARRUDA CAMPOS 

objetivando cobrança de verbas rescisórias, bem como a condenação em 

danos morais em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Deu à causa o valor de 

R$ 17.987,50 (dezessete mil novecentos e oitenta e reais e cinquenta 

centavos). 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, 29 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040585-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUZIA DE CASTRO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1040585-44.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ANDREIA LUIZA DE 

CASTRO OLIVEIRA em face de ato indigitado coator de lavra do 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade Impetrada que proceda com a posse da 

Impetrante para o cargo de Professor da Educação Básica, regido pelo 

Edital nº 01/2017. Em síntese, é o que merece registro. De acordo com o 

art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de 

Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040765-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES (IMPETRADO)

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1040765-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE – COOPERGRANDE, neste ato 

representado por Valdeon Ferreira dos Santos, contra ato indigitado 

coator de lavra do GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, GERENTE DE DOCUMENTOS E 

DECLARAÇÕES DA SEFAZ/MT e do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, todos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Aviso de Cobrança 

Fazendário nº 361021/1624/101/2018, bem como que seja determinado o 

fornecimento de certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo. 

Aduz, em síntese, que é uma cooperativa de gêneros alimentícios de 

pessoas que desenvolvem um trabalho de agricultura familiar e de 

empreendedorismo familiar rural, fornecendo alimentos para as escolas da 

rede municipal de educação e creches de Cuiabá, sempre cumprindo 

fielmente com suas obrigações tributárias. Relata que no dia 07.11.2018 o 

seu contador recebeu através do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE 

a Notificação de Omissos nº 554833/54/64/2018, onde indicava a 

penalidade imposta através do lançamento de ofício chamado de Aviso de 

Cobrança Fazendário nº 361021/1624/101/2018 em seu desfavor, 

constituindo, por consequência, um crédito tributário no valor total de R$ 

111.739,68 (cento e onze mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e 

oito centavos). Assevera que, ao buscar a origem da irregularidade que 

deu ensejo à aplicação da penalidade, constatou que o Fisco Estadual se 

embasou na alegação de que não houve a entrega Escrituração Fiscal 

Digital, descumprindo a notificação anterior, não obstante tenha ocorrido a 

entrega no dia 28.05.2018. Pontua que houve um manifesto desrespeito 

com o contribuinte, com a Constituição Federal, com os princípios que 

regem a Administração Pública, e ainda com a Súmula 473 do STF, não lhe 

restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. 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 determinada a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Aviso de 

Cobrança Fazendário nº 361021/1624/101/2018, bem como que seja 

determinado o fornecimento de certidão negativa ou certidão positiva com 

efeito negativo. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 16687303 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 227 de 766



coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Ademais, não há 

quaisquer provas que atestem que a Impetrante cumpriu de fato a 

determinação da SEFAZ/MT, qual seja a entrega da Escrituração Fiscal 

Digital, de modo que é possível admitir, ao menos neste limiar, que agiu 

corretamente o Fisco Estadual ao proceder com a aplicação da penalidade 

ante a constatação do não cumprimento da determinação administrativa. 

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, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades tidas por coatoras, 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, 29 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041063-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CORDEIRO BARBOSA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1041063-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SILVIO CORDEIRO 

BARBOSA EIRELI, neste ato representado por seu sócio proprietário, o Sr. 

Silvio Cordeiro Barbosa, contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE 

DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD e do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime 

de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Aduz, em síntese, 

que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o 

“transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional”, sob o CNAE Fiscal Principal 

sob nº 49.30-2-02, estando sujeita ao recolhimento do ICMS. Assevera 

que está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa 

Simplificado, previsto nos arts. 58-J e 157 e seguintes do RICMS/MT, onde 

todas as modalidades de reduções são afastadas para aplicar-se a 

redução média, sendo que o contribuinte tem sua carga tributária elevada, 

visto que se não há beneficio de redução de base de cálculo na origem, 

este não terá redutor de base de cálculo. Pontua que a aplicação da carga 

tributária média implica a exclusão da apuração do imposto, bem como a 

substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos ou glosa 

de créditos, de modo que o Estado aplica a Carga Média prevista no 

Anexo XVI do RICMS/MT, independente dos produtos que constem na 

nota. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos 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 o 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. 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, in 

verbis: “(...) 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 a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime de 

Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Partindo de uma 

análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

destinada à imediata suspensão do ato coator. Ab initio, verifica-se que a 

empresa-Impetrante foi incluída no Regime Cautelar Administrativo, sendo 

que referido procedimento foi realizado sem oportunizar a defesa à 

Autora, ato este que, por si só, viola os princípios da legalidade, do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que é no 

processo administrativo que a parte possui o direito de deduzir sua 

pretensão e defesa e realizar provas para demonstrar a existência do seu 

direito. Importante salientar que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 

nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de Estimativa por Operação –, 

visando adequar o Regulamento do ICMS, impondo obrigação de em única 

exigência tributária, de ofício, o montante apurado a título de antecipação, 

ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de 

substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou 

consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição do regime de 

cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 87/96 impõe ao 

legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, 

porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar nº 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 
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certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICMS/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 

cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. 

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza 

do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em 

sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do 

cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão 

no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão 

alterados de forma repentina. Portanto, in casu, do cotejo das alegações 

da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a 

presença do fumus boni juris, posto que nesta quadra processual, a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III e 

§1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico 

de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito 

subjetivo da Impetrante. Da mesma forma, o periculum in mora resta 

evidente diante do fato de que, em sendo mantido o respectivo lançamento 

apontado na Conta Corrente Fiscal da empresa impetrante, esta ficará 

sujeita às sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar 

a suspensão do enquadramento da Impetrante na medida cautelar 

administrativa, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, 

até final decisão de mérito. Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão 

fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, 

meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela Impetrante. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada para determinar a suspensão do recolhimento do ICMS pelo 

Regime de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, bem como que 

a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006, até ulterior 

decisão a ser proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 

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. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre 

representante 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, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, 

servindo este de mandado. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006317-61.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por PLANOVA 

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A. contra ato indigitado coator de 

lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA e do 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1133433-8 (ID nº 12203213). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade 

fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a 

apreensão de mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação 

a regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora 

somente procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta 

ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o 

pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes 

Superiores, encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 12217640). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 12918672), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão 

das mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 13578461), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, 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 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. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1127265 1133433-8 (ID nº 12203213). Da detida análise dos autos, ressai 

que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 

915, 916 e 952, caput do RICMS/MT; arts. 3º, §§3º ao 5º da Lei nº 

7.098/98 c/c arts. 1º, I, II e III; 3º; e 4º-B da Resolução nº 07/2008, 

indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para a 

aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, I, ‘k’, da Lei nº 7.098/98. É 

cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser 

admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de 

ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 
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desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1133433-8 (ID nº 12203213), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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RAIMUNDO DIAS CABRAL (IMPETRADO)
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Magistrado(s):
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018237-32.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por JAGUAR TRANSPORTE 

DE CARGAS LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS – Sr. RAIMUNDO DIAS CABRAL, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135112-8 (ID nº 13848148). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade 

fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a 

apreensão de mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação 

a regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora 

somente procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta 

ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o 

pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes 

Superiores, encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 13882936). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 14412831), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão 

das mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 14519623), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, 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 do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 
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ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135112-8 (ID nº 13848148). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º; 

3º; 72, I; 95; 174; 178; e 181 do RICMS/MT c/c arts. 35-A e 11, §2º, I da Lei 

nº 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal 

para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 

7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 

funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1135112-8 (ID nº 13848148), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008398-51.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JACI LANZANA. 

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 
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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: 4940372). 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: 8071278 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 

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 

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 
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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, 21 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008520-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON NOGUEIRA DORNELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008520-64.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: WASHINGTON 

NOGUEIRA DORNELES. 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 

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: 11850712). 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: 12729211 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 
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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 

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 

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, 
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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, 21 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003962-78.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: BENEDITA LUCIA 

COUTO DE ARRUDA MALLET. 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: 13918276). 

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: 14959480 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 235 de 766



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. 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 
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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, 21 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1032972-70.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LIDINIR AMALIA DE 

CASTRO NEPONUCENO. 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 

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: 15721477). 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: 16343208 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 

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 
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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 

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 
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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, 21 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0502869-45.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ARIÁDNE SILVA DE 

ALENCAR e outros. 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: 392585). 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: 498328 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 
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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 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 
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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, 21 de novembro 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: 

0503958-06.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ALESSANDRA DA 

COSTA MOREIRA e outros. 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: 456773). 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 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 
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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 

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 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504010-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DA SILVA BASTOS (AUTOR(A))

MARIERBE CICILIA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504010-02.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA APARECIDA 

DE AMARAL GOES e outros. 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 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: 454919). 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: 1020675 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 

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 - 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0503950-29.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ZENAIDE SOARES 

DA SILVA. 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 
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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: 455783). 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: 1049071 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 

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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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JONATAM ESTEVAM DE MORAIS (AUTOR(A))
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IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005593-28.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: JOHNNY TAYLOR 

SOUSA E SILVA e outros. 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: 1406664). 
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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 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 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003891-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003891-47.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: AIRTON SOUZA 

CARBONATO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. 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: 1443205). 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 
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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 Educação, 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 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004483-91.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARDEM APARECIDO 

RODRIGUES 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: 3239570). 

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: 4277962 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 
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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. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022081-87.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por MAD MAX INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DA 

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS – GFFP 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135970-8, 1135971-1 e 1135971-4 (ID nº 14285340, 14285296 e 

14285300). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por 

intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de 

mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento 

tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora somente 

procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio 

recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato 

ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento 

de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, 

encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção 

indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da 

empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A 

medida liminar foi deferida (ID nº 14296829). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 14577496), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 14783976), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, 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 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. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135970-8, 1135971-1 e 1135971-4 (ID nº 14285340, 14285296 e 

14285300). Da detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas 

mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação 

tributária, consubstanciada na infração à diversos dispositivos legais 

dispostos no RICMS/MT e na Lei 7.098/98, indicando a autoridade 

fazendária como fundamento legal para a aplicação das penalidades 

descritas nos TAD’s alhures mencionados (ID nº 14285340, 14285296 e 

14285300). É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 

funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 
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apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias constantes nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135970-8, 1135971-1 e 1135971-4 (ID nº 14285340, 14285296 e 

14285300), independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e 

nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame 

Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar 

em consonância com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. ROBERTO 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006290-49.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: PAULO ARMANDO 

LEITE DE FREITAS. 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: 4475225). 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: 7148613 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 
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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. 

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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007700-45.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: EDSON LOURENÇO. 

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: 4297759). 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: 7256708 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, 
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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 

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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Processo Número: 1030807-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOUZA MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL de HENRIQUE PEIXOTO 

(ARAGUAIA) (IMPETRADO)

carlos godoy (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1030807-50.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por EDENILSON SOUZA 

MAGALHÃES contra ato indigitado coator de lavra do AGENTES DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO – 

Sr. Carlos Godoy e do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT, todos devidamente qualificados, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação 

das mercadorias apreendidas constantes no Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1136954-0 (ID nº 15377466). Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias anteriormente 

adquiridas por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá à liberação da 

mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 15422563). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 15694856), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 15805221), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, 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 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. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1136954-0 (ID nº 15377466). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º; 

3º; 72, I; 95; e 174 do RICMS/MT c/c arts. 35-A, 35-B e 11, §2º, I da Lei nº 

7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para 

a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 

7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 

funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 
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estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1136954-0 (ID nº 15377466), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007629-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007629-43.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MILTON CESAR 

RODRIGUES. 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: 4297727). 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: 7256747 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%, 
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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) 

(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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1030822-19.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por EDENILSON SOUZA 

MAGALHÃES contra ato indigitado coator de lavra do AGENTES DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO – 

Sr. Carlos Godoy e do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT, todos devidamente qualificados, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação 

das mercadorias apreendidas constantes no Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1136943-0 (ID nº 15377466). Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias anteriormente 

adquiridas por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá à liberação da 

mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 15379992). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 15544874), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 15826430), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, 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 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. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1136943-0 (ID nº 15377466). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º; 

3º; 72, I; 95; e 174 do RICMS/MT c/c arts. 35-A, 35-B e 11, §2º, I da Lei nº 

7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para 

a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 

7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 

funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 
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serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1136943-0 (ID nº 15377466), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008156-92.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ELENIR MINAS DA 

CRUZ ALBUQUERQUE. 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: 4340012). 

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: 7299096 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 
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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. 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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013445-06.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CLÁUDIA LEMES DE 

MORÃES e outros. 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: 4355576). 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: 7306470 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, 
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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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015135-70.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ROSINEIDE 

GRACIANA DA SILVA MANARI e outros. 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 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: 4355989). 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: 7306525 

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 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 
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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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036495-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA OAB - SP175156 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA OAB - SP133149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - GFPF 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036495-90.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por BRASIL LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE 

DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a imediata liberação do caminhão 

apreendido de placa CZB-1460 (ID nº 16094897), objeto do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1136414-9 (ID nº 16094589). Aduz, em 

síntese, que é empresa que se dedica ao transporte de cargas, sendo 

que, no desenrolar de suas atividades, seu motorista, que conduzia o 

caminhão acima mencionado, foi instado a apresentar os documentos 

relativos às mercadorias que estavam sendo transportadas junto à 

Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, todavia os 

agentes estaduais de fiscalização entenderam que a mercadoria não 

estaria acompanhada do devido documento fiscal, motivo pelo qual foram 

lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito – TAD, todos sob nº 

1136414-9, mas com dígitos verificadores distintos. Assevera que dois 

dos TAD’s vergastados apontaram a Impetrante como responsável 

solidária em razão de ser o transportador, o que levou a apreensão do 

seu caminhão, utilizado para o transporte das mercadorias, além da 

apreensão das mercadorias transportadas. Pontua que apreender o 

caminhão, bem como mantê-lo nesta situação até a presente data, se 

consubstancia em verdadeiro ato coator, motivo pelo qual se perfez 

necessário buscar o manto sagrado do Poder Judiciário, por meio do 

presente remédio constitucional, para que seja cessado o ato coator e 

seja protegido o seu direito líquido e certo de ter seu caminhado liberado. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 16105244). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 16312352), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 16436133), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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 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. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata 

liberação do caminhão apreendido de placa CZB-1460 (ID nº 16094897), 

objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1136414-9 (ID nº 

16094589). Da detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas 

mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação 

tributária, consubstanciada na infração à Cláusula Terceira, §2º do Ajuste 

SINIEF nº 21/2010 e art. 4º, §2º da Portaria nº 145/2014, indicando a 

autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da 

penalidade, o disposto no artigo 45, §8º da Lei nº 7.098/98. É cediço que a 

apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir 

brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 
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nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a do caminhão 

apreendido de placa CZB-1460 (ID nº 16094897), objeto do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1136414-9 (ID nº 16094589), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022579-57.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ANDERSON 

PERETTO. 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: 4896776). 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: 7308567 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 
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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. 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006332-98.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARINALDA 

BENEDITA CAMPOS PEREIRA e outros. 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 
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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: 4475406). 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: 7318453 

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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 271 de 766



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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009545-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CESAR DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009545-78.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JUCILEI CESAR 

DOMINGOS. 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: 6719830). 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: 7924140 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, 
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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 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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019248-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEC SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRIVELATTI OAB - MT9356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019248-33.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por TEC SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EIRELI ME contra ato indigitado coator de 

lavra do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT e do 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a imediata liberação do veículo apreendido, objeto do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1129960-7 (ID nº 8209404). Aduz, em 

síntese, que é empresa do ramo de prestação de serviços, construção, 

energia elétrica, automação eletrônica e outros serviços, sediada em 

Cuiabá/MT e atuação em todo o Estado de Mato Grosso, sendo que, em 

17.05.2017, após concluir trabalho de prestação de serviço no Município 

de Rondonópolis/MT, enviou para sua sede o veículo de sua propriedade. 

Assevera que o veículo trazia apenas mercadorias pertencentes à 

empresa Kirsten Serviços e Soluções Elétricas Ltda. – Epp, composta por 

ferramentas, sobras de insumos, equipamentos e materiais técnicos 

utilizados na atividade acima mencionada. Relata que ao passar pelo Posto 

Fiscal Flávio Gomes, foi abordado pelo agente de tributos estaduais, 

ocasião em que foi lavrado o TAD nº 1129960-7 e aplicado a cobrança do 

ICMS e multa, sob a alegação de que as mercadorias transportadas 

estavam desacompanhadas do respectivo documento fiscal, além da 

apreensão da carga e do veículo transportador. Pontua que está sendo 

impedida de exercer suas atividades econômicas, prática esta 

expressamente vedada pela Constituição Federal, ante a constatação do 

ato coator, abusivo e ilegal, não lhe restando alternativa senão impetrar o 

presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Instruiu 

a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi 

deferida em sede de plantão (ID nº 8209427) e ratificada por este Juízo (ID 

nº 8219298). As autoridades coatoras deixaram escoar o prazo para 

prestarem as Informações, consoante certidão de ID nº 10504122. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 10601524), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

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 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. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata 

liberação do veículo apreendido, objeto do Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1129960-7 (ID nº 8209404). Da detida análise dos 

autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob 
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fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na 

infração aos arts. 2º; 3º; 72, I; 95; 174; 178 e 181 c/c arts. 35-A e 11, §2º, 

I da Lei nº 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento 

legal para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, alínea ‘a’, 

da Lei nº 7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco 

Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de 

imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do 

contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade 

empresarial. Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais 

têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos 

e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito 

apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para 

verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à 

produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual 

ilícito tributário ou da irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior 

àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a 

conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, 

somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual 

infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública 

Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, 

impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em 

franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, 

do direito de propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é 

a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É 

muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos 

pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação 

irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, 

todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) 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. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação do veículo 

apreendido, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1129960-7 (ID nº 8209404), independentemente do pagamento prévio de 

qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013507-46.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ZENIL DA SILVA 

LEITE. 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 
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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: 6719609). 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: 8088113 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 

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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1023120-90.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JUCI MARA DA 

SILVA PROFESSOR. 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 

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: 6719749). 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: 8089203 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 
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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 

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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008666-08.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: KAREN DE ARRUDA 

FORTESe outros. 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: 6719258). 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: 8036969 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 
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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. 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1023224-82.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: RIVANDA BRITO 

TATAIRA. 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 

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: 6719766). 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: 7835371 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 

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. 
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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 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017338-05.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALBINA PEREIRA DE 

PINHO 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: 6719670). 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: 8214710 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 
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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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010706-60.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ROSILENE JUSTEN 

ROCHA. 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: 6719535). 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: 8243958 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, 
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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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009543-45.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da multa 

administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 0412-033.184-8. 

Aduz, em apertada síntese, que foi surpreendida com a aplicação de 

penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT no valor de R$ 25.200,00 

(vinte e cinco mil e duzentos reais), aplicada através do processo 

administrativo nº 0412-033.184-8, ao fundamento de incorrer em suposta 

afronta ao art. 18 do CDC. Pontua que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, mostrando-se arbitrária e ilegal a decisão 

proferida em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 1636924. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

2155265), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o PROCON é o órgão competente para autuar 

irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 2994777), onde a 

parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade da multa administrativa aplicada no 

Processo Administrativo nº 0412-033.184-8. Em que pese a louvável 

argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

analisando o Auto de Infração nº AI.2012.17.0020, proveniente do 

Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 1487232 e 1487316), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0412-033.184-8, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as multas administrativas 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 
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INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013647-80.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ODETE DA SILVA 

BRAGA. 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: 4355684). 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: 8726714 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. 
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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 

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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007913-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IALDON BORGES CARRIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007913-51.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: IALDON BORGES 

CARRIJO. 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: 6719143). 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: 7366898 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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007445-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007445-87.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor da 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – 

CUIABÁ/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja 

declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0112-029.618-4 e, 

consequentemente, da multa aplicada. Aduz, em apertada síntese, que foi 

surpreendida com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON Municipal no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 

aplicada através do processo administrativo nº 0112-029.618-4, ao 

fundamento de incorrer em suposta afronta aos arts. 55, §4º, 6º, III; 51, IV, 

§1º; 22, II, XV, ambos do CDC, bem como aos arts. 33, §2º, 3º, VII; 9º; 12, 

VI; 22 do Decreto Federal n° 2.181/97 e o art. 4º da Lei 1521/51. Pontua 

que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em 

lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, 

mostrando-se arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 1417458. Apesar de devidamente 

citados, os Requeridos deixaram escoar o prazo para apresentarem 

Contestação, consoante certidão de ID nº 1996579. 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 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. Como relatado, busca a 

Autora a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do 

Processo Administrativo nº 0112-029.618-4 e, consequentemente, da 

multa aplicada. Em que pese a louvável argumentação despendida pela 

Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de 

Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à 

imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 1098966 e 

seguintes), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0112-029.618-4, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 
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deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007618-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007618-43.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0114-006.144-6 e, consequentemente, da multa aplicada no montante de 

R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Aduz, em apertada síntese, que 

foi surpreendida com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON/MT no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), 

aplicada através do processo administrativo nº 0114-006.144-6, ao 

fundamento de incorrer em suposta afronta ao CDC. Pontua que atuou em 

estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não 

infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, mostrando-se 

arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de 

ID nº 12833701. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação (ID nº 14020771), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 

15091068), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados 

pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 

15191803), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

daquela instituição. 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 

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. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja 

declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0114-006.144-6 e, 

consequentemente, da multa aplicada no montante de R$ 56.000,00 

(cinquenta e seis mil reais). Em que pese a louvável argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando a Carta 

de Informações Preliminares – CIP, proveniente do Processo Administrativo 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

12415659), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0114-006.144-6, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 
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atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038515-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038515-88.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0209-008.478-2, bem como da multa aplicada pelo PROCON Estadual. 

Aduz, em síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0209-008.478-2, aplicou multa administrativa no valor de 

R$ 20.048,80 (vinte mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos), sob o 

fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Pontua que atuou em estrita observância ao pactuado em 

contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 13282328. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

14508661), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o PROCON é o órgão competente para autuar 

irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 15014901), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 15191835), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

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 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. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0209-008.478-2, bem como da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Em que pese a louvável argumentação despendida pela 

Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de 

Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à 

imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 11238854), qual 

seja o Processo Administrativo FA nº 0209-008.478-2, verifica-se que o 

órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a multa administrativa 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor 

arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 
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malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020916-39.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por GROUPON SERVIÇOS 

DIGITAIS LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que 

culminou na multa aplicada no Processo Administrativo nº 0212-042.453-7 

instaurado pelo PROCON Estadual. Aduz, em apertada síntese, que foi 

surpreendida com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON Estadual no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicada 

através do processo administrativo nº 0212-042.453-7, ao fundamento de 

incorrer em suposta afronta ao art. 52 do CDC. Pontua que atuou em 

estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não 

infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, mostrando-se 

arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de 

ID nº 11429898. Apesar de devidamente citado, o Requerido deixou 

escoar o prazo para apresentar Contestação, consoante certidão de ID nº 

15958053. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 16039622), tendo 

o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, 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 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou na multa 

aplicada no Processo Administrativo nº 0212-042.453-7 instaurado pelo 

PROCON Estadual. Em que pese a louvável argumentação despendida pela 

Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de 

Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à 

imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 8727945 e 

seguintes), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0212-042.453-7, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 
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7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 
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IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008366-46.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: WEVERTON SILVA 

SANTANA e outros. 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: 6719255). 

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: 8041882 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 

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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1023125-15.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA EVANIZE 

RONDON. 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: 6719752). 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: 9475360 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 
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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 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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1025285-76.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: EDMILSON CORRÊA 

DE SOUZA. 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 

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: 9762430). 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: 9881899 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 300 de 766



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 

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 

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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1023204-91.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARLENE ALVES 

TORRES DE AZEVEDO. 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 

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: 6719764). 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: 9590874 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 
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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 

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, 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008509-35.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: HELENA ROSA 

PIMENTEL BATELO. 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: 6719256). 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 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. 
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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 

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. 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011521-57.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ROSEMEIRE DE 

CÁSSIA FRANCHINI 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: 6719563). 

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 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 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002897-19.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: YOLANDA DE 

SOUZA RIBEIRO. 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: 9671095). 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: 10118341 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 308 de 766



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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003025-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENEDINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003025-39.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA ENEDINA 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 
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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: 9671232). 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: 10118792 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 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. 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012427-47.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: WILSON OLIVEIRA DE 

LIMA FILHO. 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: 6719600). 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, 
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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 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 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003087-79.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA APARECIDA 

DO CARMO VILANOVA. 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: 9671323). 

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: 10118923 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 
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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. 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 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019747-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANIRA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1019747-51.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: DALVANIRA VIEIRA 

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: 6719707). 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 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 
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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 

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 
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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, 22 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001988-74.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: RONALDO GOMES. 

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: 9708411). 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: 10123816 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, 
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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 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 
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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, 22 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002222-56.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ANTONIO JOSE 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: 9733235). 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: 10178237 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 
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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 

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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003680-11.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: IVALDINA MARQUES 

DO AMARAL SOUZA DE JESUS. 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: 9672749). 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: 10196730 

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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003454-06.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALESSANDRO DE 

OLIVEIRA. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 322 de 766



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: 9674194). 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: 10196219 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010493-54.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: MARIA ELVIRA DE 

SOUZA FERREIRA. 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: 6719529). Citado, o requerido 
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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 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 
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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, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002235-55.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARLI SUZETE 

TIBURCIO 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 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: 9731069). 

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: 10226154 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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 326 de 766



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. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015912-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1015912-21.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por JOSÉ MACEDO DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Zytiga (Abiraterona) 250 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 7298742). Aduz, em síntese, que 

é portador de Câncer de Próstata (CID 10 C61.0), em fase avançada, 

doença localmente agressiva, com sobrevida mediana curta, mesmo 

quando se inicia tratamento sistêmico imediatamente, sendo que, desde 

então, vem recebendo tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

tendo passado por procedimento de orquiectomia bilateral. Assevera que 

houve progressão da doença, de sorte que seu médico assistente indicou 

a realização de quimioterapia de segunda linha com o fármaco alhures 

mencionado, sendo este imprescindível e urgente no caso em tela, pois do 

contrário corre-se o risco o tumor se espalhe (metástase) ainda mais e o 

autor tenha morte prematura. Pontua que, por não ter recursos para pagar 

o tratamento médico, recorreu à Ouvidoria da Secretaria de Estado de 

Saúde, de forma que esta instituição solicitou o fármaco da Coordenadoria 

de Assistência Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da Secretaria de 

Estado de Saúde, todavia, o pedido foi indeferido sob a alegação de que o 

medicamento não está assegurado pelo SUS. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 7303212), o qual emitiu parecer (ID nº 

7367668), informando que o NAT se encontra, no momento, sem um 

profissional médico para proceder com a avaliação e proferir um parecer 

técnico acerca da recomendação do fármaco em comento, podendo, tão 

somente, se manifestar sobre a disponibilidade do medicamento pelo SUS 

e a sua recomendação. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 

7370396. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação 

no ID n°. 8257265, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

16420712, o requerente apresentou sua impugnação à contestação. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a 

fazenda pública participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de 

intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e 

consoante as inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes 

nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. MÉRITO. Trata-se de 

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de 

antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o Requerente 

objetiva que seja determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento 

do medicamento denominado “Zytiga (Abiraterona) 250 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 7298742). O direito à saúde se 

qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, 

porquanto representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade 

deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 
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saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial, sendo o mesmo emitido pelo médico especialista em 

Clínica Médica e Oncologia Clínica, Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai – 

CRM/MT nº 2667, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual 

acometera o Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, 

motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia 

autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que 

não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. Nesse sentido, 

a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO 

CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM 

LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — 

REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO 

— PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — 

DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO 

— DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, 

para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o 

Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Zytiga (Abiraterona) 250 mg”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 7298742), ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado 

em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria 

Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa 

extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do 

Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. Após, 

não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o 

art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009851-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009851-47.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por VERO EMPREENDIMENTOS 

LTDA. em desfavor do PROCON – MT – SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR, ambos devidamente qualificados, objetivando, no 

mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da 

multa aplicada no Processo Administrativo nº 0115-0257.354-2. Aduz, em 

síntese, que o PROCON Estadual, através do processo administrativo nº 

0115-0257.354-2, aplicou multa administrativa no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), sob o fundamento de que infringiu ditames presentes 

na legislação consumerista. Pontua que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão 

proferida em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 11424164. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 13730105), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. A parte Autora deixou escoar o prazo para 

apresentar Impugnação à Contestação, consoante certidão de ID nº 

15966656. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 16031760), tendo 

o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

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 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. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para seja declarada a nulidade da multa aplicada no 

Processo Administrativo nº 0115-0257.354-2. Em que pese a louvável 
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argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

analisando a Carta de Informações Preliminares – CIP, proveniente do 

Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 5821518 e seguintes), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0115-0257.354-2, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto 

da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LYNDON JOHNSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002086-59.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LYNDON JOHNSON 

ANTONIO 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 
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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: 9710944). 

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: 10226280 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 331 de 766



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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002227-78.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NELI COLELLA. 

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: 9715722). 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: 10226639 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 
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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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029080-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038515-88.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por DIGIBRAS INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0110-004.347-3, bem como da multa aplicada pelo PROCON Estadual e a 

inexistência de prática infrativa praticada pela Autora. Aduz, em síntese, 

que o PROCON Estadual, através do processo administrativo nº 

0110-004.347-3, aplicou multa administrativa no valor de R$ 14.012,33 

(quatorze mil, doze reais e trinta e três centavos), sob o fundamento de 

que infringiu diversos ditames presentes na legislação consumerista. 

Pontua que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e 

disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 9971635. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

10913828), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o PROCON é o órgão competente para autuar 

irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 16502955), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0110-004.347-3, 

bem como da multa aplicada pelo PROCON Estadual e a inexistência de 

prática infrativa praticada pela Autora. Em que pese a louvável 

argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

analisando o Termo de Reclamação, proveniente do Processo 

Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a 

anulação (ID nº 9935004 e seguintes), qual seja o Processo Administrativo 

FA nº 0110-004.347-3, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, 
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obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida 

multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, 

porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, 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) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019405-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYONE CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1019405-40.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por DYONE CÉSAR DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em que 

objetiva a concessão da antecipação da tutela jurisdicional para o fim de 

ser determinado que o Requerido cumpra a obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Revolade 25mg (Eltrombopag 25mg)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 3655295). Aduz, em 

síntese, que é portador de uma doença degenerativa crônica e rara, 

denominada Trombocitopenia Imune, a qual vem se apresentando 

refratária aos tratamentos medicamentosos até então utilizados, 

especialmente os corticoides. Relata que, para o tratamento da patologia, 

já fez uso de outros esquemas terapêuticos, com corticoides, 

imunoglobina, azatiopina, ciclofosfamida, mas não houve resposta 

adequada. Por conta disso, sua médica resolveu iniciar tratamento com o 

medicamento Rituxumabe, inicialmente por um mês e, dependendo dos 

resultados, estabelecer propedêutica de continuidade do tratamento e a 

posologia adequada. Assevera que, ante o insucesso do fármaco 

Rituxumabe, seu médico lhe receitou o medicamento Eltrombopag, sendo 

este a última opção de tratamento farmacológico para sua enfermidade. 

Ressalta que solicitou o fármaco da Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da Secretaria de Estado de 

Saúde, todavia não obteve êxito, uma vez que o Requerido afirmou que 
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mencionado fármaco não é assegurado pelo SUS. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente, bem como pugna pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Dá à causa o valor de R$ 197.400,00 

(cento e noventa e sete mil e quatrocentos reais). Remetido os autos para 

o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 3317379), foi proferido parecer o 

qual informa acerca da recomendação do medicamento objeto da presente 

demanda, bem como informa que não é fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde (ID nº 3668276). Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 

3669328. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação 

no ID n°. 4317040, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

7331645, o requerente apresentou sua impugnação à contestação. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a 

fazenda pública participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de 

intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e 

consoante as inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes 

nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. MÉRITO. Trata-se de 

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de 

antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o Requerente 

objetiva que seja determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento 

do medicamento denominado “Revolade 25mg (Eltrombopag 25mg)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 3655295). O direito à 

saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as 

pessoas, porquanto representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela 

integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial, sendo o mesmo emitido pela médica especialista em 

especialista em Hematologia, Dra. Angeline Crivelatti – CRM 4607, não 

sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 

interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, 

para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o 

Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Revolade 25mg (Eltrombopag 25mg)”, nos termos da prescrição de 

médico especialista (ID nº 3655295), ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo 

o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato 

Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, 

nos termos do art. 381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504269-94.2015.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504269-94.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CATARINO FELIX DE 

OLIVEIRA. 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: 9709813). 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: 10227381 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002124-71.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA APARECIDA 

RAMALHO DE SOUSA. 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 
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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: 9711989). 

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: 10227502 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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1029969-44.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA DE FATIMA 

ALMEIDA DE MORAES. 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: 10139104). 

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: 10436535 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 
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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 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001281-09.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JOANA BARROS DE 

ALENCAR NETA. 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: 9732306). 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: 10391633 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 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. 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016201-85.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SEMER 

ESTEVES DE FREITAS contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

PRESIDENTE 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 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet Prisma 1.4 AT 

LTZ, ano/modelo 2013/2014, cor prata, placa OBN-8757, Chassi nº 

0BGKT69LOEG272323 e RENAVAM nº 005989040 de sua propriedade (ID 

nº 2996554), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido 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 cientificado/notificado 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 3041981). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 3728108), alegando, em sede de preliminar, a 

decadência do Mandado de Segurança, a ilegitimidade passiva, a 

inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou 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 parte 

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 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 Decadência do Mandado de Segurança. A autoridade 

coatora levantou a referida preliminar sob o fundamento de que as multas 

foram constituídas há vários anos, de modo que decorreu o prazo para 

impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal alegação não prevalece, 

tendo em vista que, em consonância ao pacífico entendimento dos 

tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e 

vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança começa a contar 

a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve 

o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em comento. 

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 
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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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, ano/modelo 2013/2014, cor 

prata, placa OBN-8757, Chassi nº 0BGKT69LOEG272323 e RENAVAM nº 

005989040 de sua propriedade (ID nº 2996554), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. 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 do 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 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 EM PARTE 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 

marca/modelo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, ano/modelo 2013/2014, cor 

prata, placa OBN-8757, Chassi nº 0BGKT69LOEG272323 e RENAVAM nº 

005989040 de propriedade do Impetrante (ID nº 2996554), sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 
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fiscalização, 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, 23 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034487-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VALADAO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CAROLINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES OAB - MT18664/O 

(ADVOGADO(A))

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1034487-77.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por DAYANE VALADÃO CARVALHO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência 

para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento 

do medicamento denominado “Enoxaparina Sódica 40mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 10670051). Aduz, em apertada 

síntese, que é portadora de trombofilia gestacional, enfermidade a qual 

representa uma propensão a ter eventos trombóticos venosos durante a 

gravidez, sendo o seu quadro de Síndrome Antifosfolípide (SAF), 

necessitando da utilização do fármaco acima referido sob pena de seu 

bebê vir a óbito precocemente. Pontua que se dirigiu à Farmácia de Alto 

Custo de sua cidade (Primavera do Leste), responsável pela distribuição 

de medicamentos elencados no rol da Saúde municipal e estadual, 

entretanto recebeu a negativa de fornecimento do fármaco em questão, 

pois ele não constava do elenco municipal (Componente Farmacêutico de 

Assistência Básica). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Dá à causa o valor de R$ 7.827,30 (sete mil oitocentos e 

vinte e sete reais e trinta centavos). Remetido os autos para o Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT (ID nº 10681634), o qual emitiu parecer (ID nº 

10780230), informando que o SUS fornece a medicação prescrita. 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 10831151. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 11089921, pugnando 

pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 11455655, o requerente 

apresentou sua impugnação à contestação. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. MÉRITO. Trata-se de Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de antecipação 

dos efeitos da tutela específica, na qual o Requerente objetiva que seja 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Enoxaparina Sódica 40mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 10670051). O direito à saúde se 

qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, 

porquanto representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade 

deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial, sendo o mesmo emitido pelo médico especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia, Dr. Nilo Amancio da Costa – CRM/MT nº 5192, 

não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 

interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 
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condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, 

para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o 

Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Enoxaparina Sódica 40mg”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 10670051), ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa 

no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do 

CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002603-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMISA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de 

Recuperação Fiscal da PGE/MT (IMPETRADO)

Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da 

Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002603-64.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por TAMISA COMÉRCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO e do SUBPROCURADOR GERAL 

DE COORDENAÇÃO DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS E DE 

RECUPERAÇÃO FISCAL DA PGE/MT, todos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinado às autoridades coatoras que 

procedam com a análise e julgamento dos Processos de Compensação nº 

34289/2014 e 34290/2014 que tramitam perante a Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Processo Administrativo nº 

55811/2015 em trâmite perante a Superintendência de Gestão de Pessoas 

da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso. Aduz, em apertada 

síntese, que exerce sua atividade no Estado de Mato Grosso desde o ano 

2000, sendo o objeto de seu negócio o comércio atacadista de máquinas, 

aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, estando, portanto, 

sujeita à tributação do ICMS. Alega que em 13.10.2014 protocolou perante 

a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, os Processos de 

Compensação nº 34289/2014 e 34290/2014, nos termos da Lei nº 

8.672/2007, com a finalidade de quitar débitos relativos à cobrança de 

ICMS, inscritos em dívida ativa mediante as CDA’s nº 118/97-A e 745/98-A, 

objeto de Execução Fiscal em trâmite perante a Quarta Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra, sob o nº 216/1998. Ressalta que na 

Execução Fiscal mencionada houve penhora de uma área de terras, com 

registro perante o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará 

da Serra, sob a matrícula nº 1254, Registro nº R-9/1.254, área esta que 

fora negociada/vendida posteriormente, como demonstra a Escritura 

Pública de Compra e Venda anexa. Assevera, todavia, que a Procuradoria 

Geral do Estado se nega a efetivar a baixa da penhora constante do 

Registro nº R-9/1.254, sob o argumento de que os Processos de 

Compensação nº 34289/2014 e 34290/2014 ainda não foram finalizados, e 

que, para tanto, depende da análise do Processo Administrativo nº 

55811/2015 de 09.03.2015, encaminhado à Superintendência de Gestão 

de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso. Assim, 

conclui que embora tenha cumprido com todos os requisitos legais para 

quitação de seu débito mediante processo de compensação, está sendo 

impedida de realizar a transferência do imóvel, daí porque pugna pela 

análise dos processos administrativos em espeque. Pontua que a 

legislação estadual que regula o processo administrativo no âmbito é a Lei 

nº 7.692/2002, que dispõe expressamente que o prazo para proferir 

decisão final nos procedimentos administrativos é de 20 (vinte) dias, 

enfatizando que o prazo máximo para decisão de requerimentos de 

qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 

120 (cento e vinte) dias, o que já foi há muito tempo extrapolado. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi 

deferida (ID nº 678911). O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos 

autos (ID nº 1067791), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem. 

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 

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. 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”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a análise e julgamento dos Processos de Compensação nº 

34289/2014 e 34290/2014 que tramitam perante a Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Processo Administrativo nº 

55811/2015 em trâmite perante a Superintendência de Gestão de Pessoas 

da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso. Analisando 

detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da 

impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, 
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pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, 

de fato, a mesma protocolou, em 13.10.2014, os Processos de 

Compensação nº 34289/2014 e 34290/2014, com a finalidade de quitar 

débitos relativos à cobrança de ICMS, inscritos em dívida ativa mediante as 

CDA´s nº 118/97-A e 745/98-A, sendo que, por sua vez, não havia 

análise de julgamento dos mencionados processos administrativos. A título 

de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da 

eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise dos processos administrativos protocolado sob o nº 34289/2014 e 

34290/2014 se mostram letárgicos e despropositados, o que fatalmente 

fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 

da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento 

nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 

moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 
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HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

análise e julgamento dos Processos de Compensação nº 34289/2014 e 

34290/2014 que tramitam perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, bem como do Processo Administrativo nº 55811/2015 em trâmite 

perante a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de 

Estado de Gestão de Mato Grosso, 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-as 

Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, 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. Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 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 da sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001516-73.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JOSE FRANCISCO DA 

COSTA. 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: 9732694). 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: 10391420 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 
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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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001993-96.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ATAIR MACHADO 

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: 9708448). 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: 10389804 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 
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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, 23 de novembro 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: 

1001878-75.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NEIDE REINALDO DE 

OLIVEIRA. 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: 9697157). 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: 10389586 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504495-02.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: PAULO FERREIRA 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 
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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: 9709410). 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: 10383097 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504551-35.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARCIA MONICA 

FERNANDES. 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: 9709491). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 
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no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 10388973 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013199-73.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: SILVIO CESAR 

BOTELHO. 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: 8751555). 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 
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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. 

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 
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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, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020060-75.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: EDMIR SOARES DE 

SENA e MARCOS SANTOS CONCEIÇÃO. 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: 8772878). 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 Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 
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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) 

(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. 
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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, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018986-20.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: EDNA CESPEDES 

PEDRAZA e outros. REQUERIDO: MUNICIPIO 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 

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: 6719694). 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 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 
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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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012882-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012882-12.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: JOÃO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO. 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: 4354791). 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 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, 
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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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUBIO ROSA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001725-71.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LEUBIO ROSA 

CONCEIÇÃO. 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: 15110814). 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: 16134377 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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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: 15133921). 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: 16354280 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 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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1032331-19.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: EVA CATARINA DE 

CAMPOS. 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 
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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: 15027786). 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: 16353896 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 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) 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006228-38.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: WELLINGTON 

SANTOS DA SILVA e outros. 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: 15049269). 

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: 16353042 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 
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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 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004905-95.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUCIANA DE 

CAMPOS. 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: 15111304). 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: 11976194 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 
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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. 

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 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007377-69.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUCIA APARECIDA 

DA SILVA FERRAZ. 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: 15113615). 

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: 16355930 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 
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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 

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, 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009801-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANGELO GONCALO CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009801-84.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MANOEL ANGELO 

GONCALO CURADO. 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: 15138846). 

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: 16355380 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 
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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 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 
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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, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034864-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIA MARQUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034864-48.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer promovida por 

INÁCIA MARQUES DE FREITAS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, todos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando a procedência dos pedidos para o fim 

de que seja determinado aos Requeridos que cumpram com as suas 

obrigações político-constitucionais de viabilizarem imediatamente o 

fornecimento dos medicamentos denominados “Gazyva” e “Clorambucil”, 

mensalmente, no total de 12 ciclos, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 10724877). Aduz, em apertada síntese, que é portadora 

de Linfoma Não Hodgkin baixo grau (Câncer – CID 10 C83), sendo que 

referida enfermidade lhe acomete há 13 (treze) anos, necessitando da 

utilização dos fármacos acima referidos, sob pena de vir a óbito 

precocemente. Relata que se dirigiu à sede do MT Saúde visando o 

custeio dos fármacos almejados, haja vista que é segurada do plano de 

saúde vinculado à mencionada autarquia, entretanto, tal pedido lhe foi 

negado sob o argumento de que o regulamento do plano de saúde não 

cobre os medicamentos em questão. Pontua que buscou os medicamentos 

alhures mencionado junto à Farmácia de Alto Custo, onde até o momento 

nenhuma resposta lhe foi concedida, motivo pelo qual não lhe restou 

alternativa senão a propositura da presente demanda. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de 

urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 10893238. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 11256774), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 

11912953 e seguintes), informando o cumprimento da tutela provisória 

deferida. A parte Autora deixou escoar o prazo para apresentar 

Impugnação à Contestação, consoante certidão de ID nº 15051492. 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 

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. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja 

determinado aos Requeridos que cumpram com as suas obrigações 

político-constitucionais de viabilizarem imediatamente o fornecimento dos 

medicamentos denominados “Gazyva” e “Clorambucil”, mensalmente, no 

total de 12 ciclos, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

10724877). Colhe-se dos autos que a Requerente é portadora de Linfoma 

Não Hodgkin baixo grau (Câncer – CID 10 C83), sendo que referida 

enfermidade lhe acomete há 13 (treze) anos, necessitando da utilização 

dos fármacos acima referidos, sob pena de vir a óbito precocemente. É 

cediço que o direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que 

assiste a todas as pessoas, porquanto representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, compete ao 

Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo 

constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena 

consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição 

Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável desconsiderar os 

princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o qual trata do 

chamado “Piso Vitais Mínimos”, e 196, ambos da Constituição Federal, que 

impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para saúde dos 

cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, adequado 

tratamento médico, bem como a realização de exames imprescindíveis à 

saúde do paciente e dos procedimentos necessários ao seu tratamento. 

Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os direitos fundamentais 

do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do 

Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos da República, o qual 

visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos segundo os ditames 

da justiça social, graças à formação de uma consciência de solidariedade 

ética, voltada à implementação dos direitos de cidadania e à preocupação 

com a responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela 

desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual 

delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo 

referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em 

sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos 

precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. Dessa maneira, mister ser 

concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é 

inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua obra, onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico 

que instruiu a inicial (ID nº 10724877), não sobejam dúvidas quanto à 

enfermidade a qual acometera a Autora, tampouco da necessidade da 

realização do tratamento médico solicitado, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 
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pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Portanto, uma vez 

demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na 

exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para 

condenar os Requeridos ao cumprimento de suas obrigações 

político-constitucionais a fim de que seja viabilizado à Requerente, Inácia 

Marques de Freitas, o fornecimento dos medicamentos denominados 

“Gazyva” e “Clorambucil”, mensalmente, no total de 12 ciclos, nos termos 

da prescrição de médico especialista (ID nº 10724877), ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários 

advocatícios, equitativamente, os quais fixo no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2º, §3º e §8º do 

CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004476-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY COELHO RYNALDO (IMPETRANTE)

ERNESTO MANOEL BARBOSA (IMPETRANTE)

NIVERCILIO DE FREITAS MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004476-22.2016.8.11.0002 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ERNESTO MANOEL BARBOSA e outros 

contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 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 determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo aos veículos 

marca/modelo Honda Civic, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NJS-7513, RENAVAM nº 00996454772; Toyota Corolla, ano/modelo 

2011/2012, placa OAU-0578, RENAVAM nº 00411987461; VW Gol 1.0, cor 

branca, ano/modelo 2013, placa OAR-2119, RENAVAM nº 00572896794; e 

motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2007/2008, cor preta, 

placa NJR-9200, RENAVAM nº 946197474, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduzem, em 

apertada síntese, serem proprietários legítimos dos veículos acima 

discriminados e que foram surpreendidos 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. Pontuam que nunca foram 

cientificados/notificados acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação dos documentos dos veículos ao 

prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 4287271). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4743224), alegando, em sede de preliminar, a ausência de interesse 

em agir, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, a ausência de 

prova pré-constituída, e a incompetência da justiça estadual, e, no mérito, 

pugnou 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 parte 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 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 
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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 e da Ausência de 

Interesse de Agir. 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. 

Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida 

preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus gira em 

torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das 

multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. 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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo aos veículos 

marca/modelo Honda Civic, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NJS-7513, RENAVAM nº 00996454772; Toyota Corolla, ano/modelo 

2011/2012, placa OAU-0578, RENAVAM nº 00411987461; VW Gol 1.0, cor 

branca, ano/modelo 2013, placa OAR-2119, RENAVAM nº 00572896794; e 

motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2007/2008, cor preta, 

placa NJR-9200, RENAVAM nº 946197474, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Do exame dos 

autos tem-se que os Impetrantes estão 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 INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –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 do 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 

nulidade das multas aplicadas aos Impetrantes, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 
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ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 EM PARTE 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 aos 

veículos marca/modelo Honda Civic, ano/modelo 2011/2012, cor prata, 

placa NJS-7513, RENAVAM nº 00996454772; Toyota Corolla, ano/modelo 

2011/2012, placa OAU-0578, RENAVAM nº 00411987461; VW Gol 1.0, cor 

branca, ano/modelo 2013, placa OAR-2119, RENAVAM nº 00572896794; e 

motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2007/2008, cor preta, 

placa NJR-9200, RENAVAM nº 946197474, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001800-13.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ANETE DERVALHE NATAL contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 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 determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2018, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013/2013, cor prata, placa 

OBI-9871, Chassi nº 9BD195162D0445870 e RENAVAM nº 00506864731 

de sua propriedade (ID nº 11541194), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. 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 2018, 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 11835300). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 12211437), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou 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 parte 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 382 de 766



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 a 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2018, relativo ao veículo marca/modelo Fiat 

Uno Way 1.0, ano/modelo 2013/2013, cor prata, placa OBI-9871, Chassi nº 

9BD195162D0445870 e RENAVAM nº 00506864731 de sua propriedade 

(ID nº 11541194), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. 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 INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –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 do 

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 nulidade das multas aplicadas à 

Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque perfilho do 

entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se 

mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a 

documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas 

sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS 

MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS 

MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio 

pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à 

obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de 

abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à 

Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão 

Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 

109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à 

nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 

32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. 

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013/2013, cor prata, placa 

OBI-9871, Chassi nº 9BD195162D0445870 e RENAVAM nº 00506864731 

de propriedade do Impetrante (ID nº 11541194), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, 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, 26 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039670-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMOKE NIGHT - TABACARIA E LOUNGE BAR LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ISHIDA GUIMARAES OAB - MT22454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1039670-92.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por SMOKE NIGHT – TABACARIA E LOUNGE BAR 

LTDA contra ato indigitado coator da lavra da FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 
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determinando a autoridade indigitada coatora que relaxe o embargo da 

casa noturna, bem como seja suspensa a cobrança da multa aplicada no 

auto de infração n° 4143, até decisão definitiva. Ampara a sua pretensão 

à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. No mérito, requer a concessão 

da segurança para retirado do embargo a casa noturna e a declaração de 

nulidade do auto de infração n°. 4143. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. É cediço que o Mandado de Segurança tem como 

único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova 

pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas 

palavras de Castro Nunes: “(...) direito provado de plano, 

documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem 

maior debate elucidativo dos fatos; (...)”. (Do mandado de segurança e de 

outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por 

José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65), razão pela qual 

a pretensão deve ser objeto de discussão pelo procedimento comum, haja 

vista que está a exigir dilação probatória. [...] Enquanto, para as ações em 

geral, a primeira condição para a sentença favorável é a existência da 

vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança isto é 

insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também 

que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, 

ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do 

mandado de segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, direito líquido 

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

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em 

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 a sua 

existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se 

o 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. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado de segurança. Não 

constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de 

diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial. 

(STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha Mello, DJ 

22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz instaurar 

processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por 

somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso 

mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de 

direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e 

suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes”. 

(STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, 

DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte Impetrante, no momento da 

impetração do mandamus, apresentar todos os documentos necessários 

para a demonstração do direito sustentado na inicial. Sob esse prisma, 

verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a 

necessidade de extensa dilação probatória, incabível na via estreita do 

mandamus. Verifica-se que o impetrante foi autuado pela autoridade 

coatora por suspostamente estar produzindo ruídos em excesso, sendo 

lavrado o respectivo auto de infração n° 4143, com aplicação de multa e 

suspensão das atividade empresariais. Desta feita, a impetrante objetiva 

ver retirado o embargo da casa noturna, bem como a declaração de 

nulidade do auto de infração n°. 4143, entretanto, entendo que, a via eleita 

não se mostra como adequada, uma vez que, no mandmus não há margem 

para discussão de fatos e provas, e por esta razão, o indeferimento da 

inicial é medida que se impõe. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINARES 

SUSCITADAS NO APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – 

MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE 

CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA 

DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 

– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

323/STF – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E EXTINÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM 

DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. A inadequação da via eleita é 

matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito 

líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se 

dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança. 

Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando 

o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a 

acarretar lesão ao direito do impetrante. A incidência da Súmula 323 do 

Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão 

das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de 

tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, 

inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de 

efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem 

os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. A declaração 

de nulidade de documento de arrecadação fiscal, bem como eventual 

extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de 

mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em remessa 

necessária. Recurso prejudicado. Portanto, ante as considerações 

tecidas, verifica-se que a via eleita pela impetrante não se mostra como 

adequada, haja vista a especialidade do rito, que não admite a produção 

de provas e ampla discussão da matéria, assim, impõe-se o indeferimento 

da inicial. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 

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. Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam 

os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004776-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004776-61.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por JONATHAN DA SILVA MORAES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência da ação para que seja 

determinado ao Requerido que proceda com a nomeação e posse do 

Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Contador, retroativamente ao último dia de validade do certame, bem como 

que seja condenado o Requerido ao pagamento dos lucros cessantes no 

importe de R$ 50.698,71 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

setenta e um centavo) e de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do concurso 

público regido pelo Edital nº 005/2009/SAD, concorrendo para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental – Perfil Contador, ficando classificado na 

791ª Posição, para as vagas destinadas a Cuiabá. Relata que o concurso 

foi prorrogado até o dia 29.06.2014 e, durante a sua vigência, foram 

nomeados 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, entretanto alguns 

candidatos não tomaram posse. Pontua, ainda que o ente público, na 

vigência do certame, promoveu nomeações precárias de terceiros por 

meio de contratação temporária, contrariando a lei e a classificação no 

concurso público vigente. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória, consoante decisão de ID 

nº 1060953. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação aos autos (ID nº 1489518), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

1603907), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo 

Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 
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procedência dos pedidos. 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 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. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinado 

ao Requerido que proceda com a nomeação e posse do Requerente no 

cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Contador, 

retroativamente ao último dia de validade do certame, bem como que seja 

condenado o Requerido ao pagamento dos lucros cessantes no importe 

de R$ 50.698,71 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

setenta e um centavo) e de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). No caso vertente, partindo de uma minuciosa 

análise do escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o 

pleito do Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere 

dos autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu o Requerente, qual 

seja Técnico da Área Instrumental – Perfil Contador, foram disponibilizadas 

70 (setenta) vagas, e que o demandante foi classificado no cadastro de 

reserva na 791ª posição, portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID 

nº 698833). Observa-se, também, que durante o prazo de validade, foram 

convocados 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, sendo que alguns 

não tomaram posse, ficando, portanto, vagos, bem como que a 

Administração Pública editou o Convênio nº 001/2015 objetivando a 

contratação de terceirizados para ocupar o cargo almejado pelo 

Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, em recente julgamento o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, 

porém esta deve ser motivada pelo poder público e estar sujeita ao 

controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, após convocação de um 

número “X” de candidatos acima do número de vagas, não pode alegar 

não ter direito líquido e certo a nomeação o concursando aprovado e 

classificado dentro do chamado cadastro de reserva, se as vagas 

decorrentes da criação legal de cargos novos ou vacância ocorrerem no 

prazo do concurso ao qual se habilitou e foi aprovado. A exceção a esta 

regra poderá ocorrer se alcançado o limite prudencial de dispêndios com 

folha de pessoal, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 

22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 101/2000). No mesmo 

sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora 

das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. 

Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de 

convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a 

desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o 

preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora 

agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na 

ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser 

convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de 

surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já 

prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo 

Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em 

concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem 

direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - 

ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, levando-se 

consideração às vagas disponibilizadas pela Administração Pública, 

somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos que não 

tomaram posse, o candidato Requerente não alcançou posição suficiente 

para adentrar as vagas disponibilizadas pela administração. Quanto à 

alegação de preterição em razão de contratação temporária – terceirizada, 

entendo que, apesar de todos os pontos aventados pelo Requerente, não 

resta evidente a efetiva contratação de dezenas de profissionais para a 

área de atuação pretendida pelo demandante, restando, portanto, não 

demonstrada a prova inequívoca do direito pleiteado. Daí porque, se impõe 

a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 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. 

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. 

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036115-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RONDON SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1036115-67.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por WANDERSON RONDON SANTANA, 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-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca TOYOTA/ETIOS HB XLS, PLACA 

QBE0240, RENAVAM 01023716060, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 16065135. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou suas informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial colhido, conforme ID n°. 16662810. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 
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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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato 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. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca TOYOTA/ETIOS HB XLS, PLACA QBE0240, 

RENAVAM 01023716060, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Processo Número: 1007481-32.2016.8.11.0041
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COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007481-32.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por JOÃO GUALBERTO COLETO contra ato 

indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT e do COORDENADOR DA 

COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO INTERMAT, todos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado às 

autoridades coatoras que procedam com a análise e julgamento do 

Processo Administrativo nº 125485/2016, bem como que emitam a Carta 

de Anuência requerida em 15.03.2016. Aduz, em apertada síntese, que é 

possuidor de uma área contínua de imóvel rural denominado “Gleba Goio 

Erê” situada no Município de Colniza/MT, registrada sob matrícula número 

323, folha 01, no Cartório do 1º Oficio de Colniza/MT, e que em 

15.03.2016, requereu junto aos Impetrados a análise e aprovação do 

Requerimento de Carta de Anuência, protocolo nº 125485/2016, todavia 

até o momento não havia resposta. Pontua que a legislação estadual que 

regula o processo administrativo no âmbito é a Lei nº 7.692/2002, que 

dispõe expressamente que o prazo para proferir decisão final nos 

procedimentos administrativos é de 60 (sessenta) dias, enfatizando que o 

prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 

apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e 

vinte) dias, o que já foi há muito tempo extrapolado. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 1402871). As autoridades Impetradas deixara escoar o prazo para 

prestarem as Informações, conforme certidão de ID nº 1542122. O 

INTERMAT manifestou-se nos autos informando o cumprimento da medida 

liminar deferida (ID nº 1445798). 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 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. 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”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado às autoridades coatoras que procedam com a 

análise e julgamento do Processo Administrativo nº 125485/2016, bem 

como que emitam a Carta de Anuência requerida em 15.03.2016. 

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular 

como, também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, o mesmo protocolou, em 15.03.2016, um pedido 

administrativo objetivando a emissão de Carta de Anuência (Processo 

Administrativo nº 125485/2016), sendo que, por sua vez, não havia 

análise e julgamento do mencionado processo administrativo. A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 
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suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise dos processos administrativos protocolado sob o nº 34289/2014 e 

34290/2014 se mostram letárgicos e despropositados, o que fatalmente 

fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 

da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento 

nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 

moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

análise e julgamento do Processo Administrativo nº 125485/2016, bem 

como que emitam a Carta de Anuência requerida em 15.03.2016, 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-as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas 

interessadas, 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036287-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PAULO NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1036287-09.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por VLADMIR PAULO NEVES, 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-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca VW/NOVO GOL 1.0, ano fabricação/ano 

modelo: 2012/2013, placa: OBN 3520, chassi: 9BWAA05U7DT203720, 

Renavam: 00499686098, Cor: PRATA, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 16135624. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 

de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 
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ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de declaração de nulidade 

das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. 

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 

a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Outrossim, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo DNIT, de modo que não cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto 

às infrações de trânsito autuadas por Estado diverso ou por órgão 

federal, sendo da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da 

Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça do Paraná a competência 

para verificar a irregularidade na sua aplicação. Logo, não cabe a este 

juízo proceder com a análise da legalidade e, consequentemente, se 

pronunciar sob a insubsistência das multas aplicadas por órgão federal, 

devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo federal. Não é outro o 

entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão vejamos: 

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO 

DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A 

MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA 

APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. 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. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 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. Impõe-se, 

portanto, a confirmação da medida liminar em parte, pois presente o direito 

líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes 

autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

VW/NOVO GOL 1.0, ano fabricação/ano modelo: 2012/2013, placa: OBN 

3520, chassi: 9BWAA05U7DT203720, Renavam: 00499686098, Cor: 

PRATA, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008514-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilson Rodrigues de Almeida (RÉU)

JOELSON RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1008514-23.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela 

promovida por MARIA SOLANGE DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor 

Estadual do Sistema Único de Saúde) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Gestor 

Pleno do Sistema Único de Saúde Municipal), em que objetiva a concessão 

da antecipação da tutela jurisdicional para o fim de ser determinado que os 

Requeridos cumpram com a obrigação político-constitucional de assegurar 

a internação involuntária de seus filhos Joelson Rodrigues da Silva e 

Wilson Rodrigues de Almeida em estabelecimento hospitalar necessário 

para o tratamento com problemas toxicológicos, sendo disponibilizado todo 

o aparato necessário para materialização da referida internação por meio 

de determinação aos Requeridos, ainda que no setor privado e/ou em 

outra cidade e/ou Estado da Federação. Aduz, em apertada síntese, que é 

genitora de Joelson Rodrigues da Silva e Wilson Rodrigues de Almeida, 

sendo estes usuários e álcool e de substâncias entorpecentes como 

maconha e as derivadas da cocaína, vivendo em realidade autodestrutiva 

perambulando pelas ruas se expondo a condições subumanas, e quando 

retornam para casa, voltam sujos, machucados, agressivos e 

completamente alienados. Pontua que permaneceram internados por 02 

(dois) meses na Comunidade Terapêutica Valor da Vida para tratar da 

desintoxicação e não foi possível continuar o tratamento que vinham 

recebendo porquanto não tiveram mais recursos financeiros para custear 

o tratamento. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente, 

bem como pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual emitiu 

parecer (ID nº 1398035), informando que o tratamento sob regime 

ambulatorial e/ou internação em instituição especializado de tratamento de 

dependência química poderá acarretar em respostas positivas, na 

tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado. 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 5618442. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 6051426, pugnando 

pela improcedência da demanda. O Município de Cuiabá, devidamente 

apresentou sua defesa, alegou preliminarmente a incompetência do Juízo 

e a ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda, ID n°. 6683241. Ao ID n°. 10794664, impugnação à contestação, 

na qual a parte autora rechaçou as alegações dos Entes Público Estadual 

e ratificou a inicial em todos os seus termos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, consigno que pelo simples fato 
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de a fazenda pública participar nos autos não configurar, por sí só, 

hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo único do 

NCPC), e consoante as inúmeras manifestações dos promotores de justiça 

atuantes nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. Suscitada 

questões preliminares, passo a análise. PRELIMINARES. Ilegitimidade 

passiva. O Município de Cuiabá alegou a preliminar de ilegitimidade passiva 

sob o fundamento de que é responsável pela área denominada Atenção 

Básica de Baixa complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste 

ao requerido, uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a 

responsabilidade linear, alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, de sorte que qualquer um desses entes tem a 

reponsabilidade de garantir o acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, 

o C. Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, 

como se vê do aresto em destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou 

provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à 

União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a 

sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige 

a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS 

composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos 

três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental 

não-provido. (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta 

feita, rejeito a preliminar aventada. Da Competência Absoluta do Juizado 

Da Fazenda Pública. Alega o Município de Cuiabá que em razão do valor 

atribuído à causo o feito se enquadra no âmbito de competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda, nos termos do art. 2° da lei 12.153/09. 

Entretanto, entendo equivocada tal assertiva, ante as peculiaridades que o 

caso concreto apresenta. Isso porque, verifica-se que os requeridos, 

JOELSON RODRIGUES DA SILVA e WILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, 

são relativamente incapaz, por serem viciados em toxícos. Nesse sentido, 

já se denota a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar 

o feito, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, de aplicação 

subsidiária, senão vejamos: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” Assim, não prospera a alegação do Ente Público Municipal. MÉRITO. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que viabilizem, 

imediatamente, a internação involuntária de seus filhos Joelson Rodrigues 

da Silva e Wilson Rodrigues de Almeida em estabelecimento hospitalar 

necessário para o tratamento com problemas toxicológicos, sendo 

disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida 

internação por meio de determinação aos Requeridos, ainda que no setor 

privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação. O direito à saúde 

se qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, 

porquanto representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade 

deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 5573228), sendo os mesmos emitidos pelo médico 

especialista em psiquiatria, Dr. Gustavo de A. Watzel – CRM/MT nº 6088, 

não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 

interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE ESTATAL - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. Restando comprovado, 

documentalmente, a necessidade do tratamento de desintoxicação, 

impõe-se a intervenção judicial para promover a internação compulsória”. 

(AI 111360/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015). “RECURSOS 

DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E 

TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CAPS - DEVER CONSTITUCIONAL DE 

TODOS OS ENTES – GARANTIA FUNDAMENTAL – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – 

MULTA COMO MEIO COERCITIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DE 

APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 

Sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, comprovada a 

necessidade do tratamento por laudo médico emitido por órgão vinculado 

ao SUS e a impossibilidade do paciente arcar com os custos do tratamento 

que necessita, não pode o ente público deixar de prestar a integral e 

universal assistência devida. Com o advento da Emenda Constitucional nº 

80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à 

Magistratura e ao Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser 

incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos 

membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 

33060/2014). A multa cominatória como meio coercitivo para cumprimento 

da obrigação não é o mais eficaz. Isso porque o ônus acaba recaindo 

sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. Não se 

olvida que a coercibilidade deva permanecer; todavia, através de meios 

mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o 

cumprimento da obrigação, como a responsabilidade civil, administrativa e 

até penal em face do Gestor Público”. (Apelação / Remessa Necessária 

33834/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015) – Destaquei. Logo, 
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não há que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de 

Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse 

patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio 

da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do 

cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a 

providência de realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado 

todas as providencias necessárias, às expensas do Poder Público. 

Portanto, uma vez demonstrada as alegações da parte Autora, a 

procedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO 

POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares 

arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a 

tutela específica deferida alhures, condenar os Requeridos ao 

cumprimento de sua obrigação político-constitucional e viabilizem, 

imediatamente, a internação involuntária de seus filhos Joelson Rodrigues 

da Silva e Wilson Rodrigues de Almeida em estabelecimento hospitalar 

necessário para o tratamento com problemas toxicológicos, sendo 

disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida 

internação, ainda que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado 

da Federação, sem qualquer custo para o paciente, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado 

em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria 

Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa 

extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do 

Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013049-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINEU ANTONIO GAITKOSKI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013049-29.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI contra ato 

indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT, todos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, 

confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a análise do Processo Administrativo nº 

78860/2016, emitindo a Carta de Anuência e Certidão de Localização dos 

imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14.331. Aduz, em síntese, que em 

22.02.2016 protocolou junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – 

INTERMAT uma solicitação de Carta de Anuência e Certidão de 

Localização dos imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14331, cujo 

protocolo recebeu a numeração nº 78860/2016. Assevera que os 

documentos solicitados junto ao INTERMAT não foram expedidos, o que 

tem causado grande prejuízo que depende da expedição desses 

documentos para realizar o georreferenciamento da área. Ampara seu 

pedido na Resolução nº 06/07 e no Decreto nº 412/2011, ambos do 

INTERMAT, bem como na Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 1930184). A autoridade Impetrada prestou 

informações nos autos (ID nº 2515021), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem mandamental. 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 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. 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”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do 

Processo Administrativo nº 78860/2016, emitindo a Carta de Anuência e 

Certidão de Localização dos imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14.331. 

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular 

como, também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, o mesmo protocolou, em 22.02.2016, um pedido 

administrativo objetivando a emissão da Carta de Anuência e Certidão de 

Localização dos imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14.331 (Processo 

Administrativo nº 78860/2016), sendo que, por sua vez, não obteve 

qualquer manifestação acerca do almejado (ID nº 1655126 e 1655129). A 

título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da 

eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 
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Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 78860/2016 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 

moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar 

anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda 

com a análise imediata do Processo Administrativo nº 78860/2016, 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 
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decisão, encaminhando-a 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012571-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012571-21.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por VERCOM VERTENTE GRANDE 

AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA. contra ato indigitado coator de 

lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – INTERMAT, todos devidamente qualificados, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do 

Processo Administrativo nº 436832/2015, emitindo a Certidão de 

Localização e Estudo Cadastral, referente ao imóvel denominado Fazenda 

Amália III. Aduz, em síntese, que em 25.08.2015 protocolou junto ao 

Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT uma solicitação de 

Certidão de Localização e Estudo Cadastral referente ao imóvel 

denominado Fazenda Amália, matrícula nº 3690 do CRI de Juína – MT, cujo 

protocolo recebeu a numeração nº 436832/2015. Assevera que os 

documentos solicitados junto ao INTERMAT não foram expedidos, o que 

tem causado grande prejuízo, que depende da expedição desses 

documentos para ajuizar ação contra posseiros que estão ocupando 

imóvel de sua propriedade de forma indevida. Ampara seu pedido na 

Resolução nº 06/07 e no Decreto nº 412/2011, ambos do INTERMAT, bem 

como na Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Estadual. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida em 

parte (ID nº 1876121). O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos 

(ID nº 3054719), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem 

mandamental. 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 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. 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”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a análise do Processo Administrativo nº 436832/2015, emitindo a 

Certidão de Localização e Estudo Cadastral, referente ao imóvel 

denominado Fazenda Amália III. Analisando detidamente os autos, entendo 

como demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas 

alegações da peça vestibular como, também, pela documentação a ela 

acostada. Isso porque ficara constatado que a pretensão do Impetrante 

procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, o mesmo 

protocolou, em 25.08.2015, um pedido administrativo objetivando a 

emissão da Certidão de Localização e Estudo Cadastral, referente ao 

imóvel denominado Fazenda Amália III (Processo Administrativo nº 

436832/2015), sendo que, por sua vez, não obteve qualquer manifestação 

acerca do almejado (ID nº 1634338). A título de esclarecimento, insta 

salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada 

garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade 

da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, 

vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 

9.784/99, que “Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 
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ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 436832/2015 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 

moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar 

anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda 

com a análise imediata do Processo Administrativo nº 436832/2015, 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 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001208-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA FEITOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA - SUPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001208-03.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por JUAREZ RODA FEITOSA contra ato indigitado 

coator de lavra do SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA – SUPREV DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, todos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, 

confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a análise do Processo Administrativo nº 

240411/2016. Aduz, em apertada síntese, que é funcionário público 

estadual, exercendo o cargo de agente penitenciário, e requereu 

administrativamente o pagamento do abono de permanência, gerando o 

processo nº 240411/2016, iniciado no dia 01.08.2016, porém, não obteve 

qualquer resposta. Ampara seu no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal e no princípio da eficiência. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 4892665). 

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 5494192), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental. 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 

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. 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”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a análise do Processo Administrativo nº 240411/2016. Analisando 

detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da 

impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, 

pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, 

de fato, o mesmo protocolou, em 01.08.2015, um pedido administrativo 

objetivando o pagamento do abono de permanência (Processo 

Administrativo nº 240411/2016), sendo que, por sua vez, não obteve 

qualquer manifestação acerca do almejado (ID nº 4634550). A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 240411/2016 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 
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ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 

moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise 

imediata do Processo Administrativo nº 240411/2016, 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 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015118-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(IMPETRANTE)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO MACHADO NETO OAB - MG44068 (ADVOGADO(A))

LEONEL MARTINS BISPO OAB - MG97449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRI MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015118-34.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MRV PRIME 

PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e outras contra ato indigitado 

coator da lavra do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA e do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que sejam 

reconhecidos os seus direitos de não serem previamente condicionadas à 

comprovação da regularidade fiscal relativo ao ISSQN para terem acesso 

ao “Habite-se”, no tocante aos aludidos empreendimentos. Aduzem, em 

apertada síntese, que estão a desenvolver empreendimentos imobiliários 

em Cuiabá, sendo que, em relação a todas as obras, é fato que, de acordo 

com a aludida legislação municipal, deverá ser comprovado o recolhimento 

do ISSQN para fins de posterior obtenção do Habite-se. Pontuam que a 

exigência da autoridade coatora mostra-se flagrantemente ilegal e 

arbitrária, ao se verificar os entendimentos que vem sendo proferidos 

pelas cortes superiores. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3647539). A 

autoridade Impetrada prestou informações nos autos (ID nº 3311432), 
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pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, sob o 

fundamento de que o ato praticado encontra-se em perfeita consonância 

ao ordenamento jurídico vigente. Parecer Ministerial acostado aos autos 

(ID nº 8696916), tendo o ilustre representante do parquet se manifestado 

pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

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 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. 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, pretendem as Impetrantes que sejam reconhecidos os seus direitos 

de não serem previamente condicionadas à comprovação da regularidade 

fiscal relativo ao ISSQN para terem acesso ao “Habite-se”, no tocante aos 

aludidos empreendimentos. O cerne da questão posta em litígio consiste 

em apurar e dirimir acerca da legalidade do condicionamento da expedição 

do “Habite-se” ao pagamento dos débitos junto à Fazenda Pública 

Municipal. É cediço que a expedição de “Habite-se” é um ato vinculado do 

poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe 

confere discricionariedade para negar a emissão do auto de conclusão 

total da construção, porquanto constitui direito público subjetivo do 

particular. Em detida análise do escorço fático e da malha documental 

acostada aos autos, denota-se que o ato praticado pela municipalidade 

está eivado de ilegalidade, uma vez que estava sendo exigido o 

recolhimento prévio dos débitos de ISSQN supostamente devidos pelas 

Impetrantes à expedição do “Habite-se”, ainda que cumpridas todas as 

exigências legais para sua obtenção. É sabido que o auto de conclusão de 

imóvel é exigido com o escopo de garantir a liberação para o 

funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de 

tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do 

tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a 

vinculação entre ambos. Sendo assim, é inaceitável condicionar a 

expedição do “Habite-se” ao recolhimento do tributo com a base de cálculo 

apresentada pela fiscalização, tendo em vista que tal imposição consiste 

em meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto, acrescida 

a circunstância de as Impetrantes estarem questionando a tributação, 

impedindo, destarte, de exercer sua atividade comercial. Além disso, uma 

vez constatado o débito tributário, caberá à municipalidade proceder com 

a sua devida cobrança, sendo imprescindível a observância da via 

adequada para tal. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal uniformizou 

o entendimento de não ser admissível a possibilidade da negativa de 

expedição de atos negociais por existência de débito do contribuinte 

através das Súmulas nº 70 e 547, apontando para a inconstitucionalidade 

da injunção, senão vejamos: “Súmula 70. É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despachos e mercadorias nas alfândegas e exerça suas 

atividades profissionais”. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também trilha nesse sentido, in 

verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de licença à quitação prévia de tributo, por constituir sanção 

política, nos termo das Súmulas ns. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal 

Federal”. (RNS 5529/2010. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. DJ. 

20/04/2010) – Destacamos. Diante desses fatos e em respeito aos 

preceitos constitucionais dispostos no art. 5º, inciso XIII e art. 170, caput e 

parágrafo único, da Constituição Federal, que asseguram a garantia 

fundamental de livre comércio e exercício de atividade profissional, 

tem-se, por ilegal, o ato combatido, uma vez que este procedimento 

redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar 

hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição 

nas mãos do Estado-Juiz, consubstanciando, assim, o direito líquido e 

certo da Impetrante a fundamentar à concessão da segurança pleiteada. 

Desse modo, ante a não ocorrência de fato gerador do tributo municipal, 

qual seja o ISSQN, e em conformidade com o entendimento dos tribunais 

superiores, impõe-se a concessão da ordem. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar às 

Autoridades Coatoras que se abstenham de condicionar a emissão do 

Habite-se referente aos cinco empreendimentos identificados na inicial – 

Condomínio Chapada da Serra, Condomínio Parque Chapada dos 

Bandeirantes, Condomínio Parque Chapada do Mirante, Condomínio Parque 

Chapada Mantiqueira, Condomínio Parque Chapada dos Pampas – à prévia 

comprovação de regularidade/adimplemento do ISSQN, 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-as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas 

interessadas, 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041068-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAMPOS ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENCE CRONEMBERGER HARET DRAGO OAB - SP257376 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1041068-74.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por CINTIA CAMPOS ARAUJO, contra ato tido de ilegal e 

abusivo do PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - MT, objetivando liminarmente a exclusão do 

débito inscrito na certidão de dívida ativa CDA nº 2017476990, até decisão 

de mérito. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 
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competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara de Execuções Fiscais processar e 

julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara de 

Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032545-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA MALACARNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1032545-73.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NADIR MARIA 

MALACARNE. 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 

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: 15626384). 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: 16301962 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 

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 
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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, 28 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LORENZETTI LTDA 
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019892-73.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LORENZETTI LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT e do GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão 

da segurança para que seja declarada a nulidade do recolhimento do ICMS 

pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação (matriz e 

filial), bem como que seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, 

nos moldes dos arts. 131 e 132, III, do RICMS/MT, e art. 4º da Portaria nº 

144/2006. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado que 

atua no ramo de “serraria sem desdobramento de madeira”, dentre outras 

atividades, sendo contribuinte de ICMS. Assevera que o Estado de Mato 

Grosso por meio da edição do Decreto Estadual nº 2.734/2010, instituiu o 

“ICMS Estimativa por Operação” e o “ICMS Estimativa por Operação 

Complementar”, ao introduzir alterações no antigo Regulamento do 

ICMS/MT pelos arts. 87-J a 87-J-5, e que atualmente se encontram 

elencados nos arts. 151 a 156 do novo RICMS/MT. Pontua que a 

autoridade Impetrada, ao manter indevidamente a exação do “ICMS 

Estimativa por Operação” e do “ICMS Estimativa Complementar”, 

nitidamente alterou o Regime de Apuração do imposto, além de criar novas 

espécies tributárias, incorrendo em ofensas constitucionais aos arts. 150, 

§6º e 146, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal e no art. 26 da Lei 

Complementar nº 87/96. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi deferida a medida liminar (ID nº 8716070). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 9405162), alegando, em 

sede de preliminar, a inadequação da via eleita e a carência da ação, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autoridade coatora se deu em consonância com o 

ordenamento jurídico vigente. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 

9582386), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 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 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. 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, busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade 

do recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e 

Estimativa por Operação (matriz e filial), bem como que seja enquadrada 

no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III, do 

RICMS/MT, e art. 4º da Portaria nº 144/2006. É de conhecimento geral que 

o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, de modo que, uma 

vez antecipado o pagamento pelo contribuinte, fica este sujeito à 

fiscalização do Fisco, o qual, não concordando com o valor declarado, 

procede ao lançamento de oficio, lavrando-se em seguida o auto de 

infração e intimando o sujeito passivo para recolher o diferencial apurado, 

tudo em conforme com o que dispõe o art. 142, caput, do CTN, in verbis: 

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível”. Ora, para que se considere 

realizado o lançamento, se faz necessária a intimação do contribuinte 

acerca do ato, ainda que sujeito a alteração posterior, seja por auto de 

lançamento, auto de infração e, nos termos do art. 467-A do RICMS/MT, 

Aviso de Cobrança Fazendária, notificação de lançamento, aviso de conta 

corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou Termo 

de Apreensão e Depósito. In casu, verifica-se que o débito constituído se 

deu de forma ilegal, uma vez que referido lançamento se deu com base 

nos artigos 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 

nº 2.734/2010 (ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga 

Média), criando, indubitavelmente, novas espécies tributárias, alterando 

aspectos até então imutáveis do tributo, bem como de sua natureza, 

burlando a necessidade de lei complementar para tanto. O Estado de Mato 

Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de 

Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, 

impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o montante 

apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, 

ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por 

imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição 

do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 

87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, 

quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar nº 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICMS/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na Lei Complementar nº 87/96, bem ainda 

havendo alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição 

hipotética em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do 

fato gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que 

a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 
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cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2323/SC, de relatoria 

do Ministro Eros Grau, decidiu que a redução de base de cálculo é espécie 

de isenção parcial, o que implica em benefício fiscal. Assim, a 

supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza do cálculo 

efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em sede de 

matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do cidadão 

no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito 

de que os atos praticados pela Administração Pública não serão alterados 

de forma repentina. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso se manifestou, senão vejamos; “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS ESTIMATIVA POR 

OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - 

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS. 1 – Há de ser rejeitada 

a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, 

porque se o ato normativo produziu efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos – como ocorreu com 

edição do Decreto 2.734/2010 –, há que se admitir processualmente a 

utilização do mandamus pelo lesado. Ressalte-se, ainda mais, que a 

inconstitucionalidade foi arguida pelos impetrantes na forma incidental, não 

dando azo ao exame abstrato da norma, o que, por si só, afasta a tese de 

que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese. 2 - Apesar 

de a autorização para a cobrança por regime de estimativa ser regulada 

por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre na hipótese telada, tendo em vista que a cobrança se deu com 

base em disposições contidas em Decreto – Decreto 2.734/2010. 3 – Uma 

vez reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram 

apresentados na via mandamental, é medida que se impõe”. (ReeNec 

156691/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR 

OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE 

RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA 

RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal 

atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade 

tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser 

estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos 

autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado 

(87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 

2.734/2010. O reconhecimento da ilegalidade do regime de cobrança induz 

a declaração de nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados 

na ação mandamental”. (TJMT – ReeNec, 37566/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, 

Data da publicação no DJE 27/01/2014). Portanto, conclui-se que a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola a delimitação contida no art. 26, III, e §1º, da Lei 

Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito 

imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo 

da Impetrante. Daí porque se impõe a concessão da ordem. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do recolhimento do 

ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação 

(matriz e filial), bem como para determinar o enquadramento da Impetrante 

no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III, do 

RICMS/MT, e art. 4º da Portaria nº 144/2006, 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-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas 

interessadas, 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022430-27.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA contra 

ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SEJUDH/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, 

confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a análise do Processo Administrativo nº 

281572/2017. Aduz, em síntese, que é funcionária pública estadual, 

exercendo o cargo de agente penitenciário, tendo requerido 

administrativamente autorização para que, na qualidade de mestranda, 

pudesse realizar sua pesquisa na Penitenciária Feminina Ana Maria do 

Couto May. Pontua que passados mais de 40 (quarenta) dias do protocolo 

do requerimento administrativo, nada foi resolvido, não lhe restando 

alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9109464). A 

autoridade Impetrada deixou escoar o prazo para prestar as Informações, 

conforme certidão de ID nº 10090457. 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 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. 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 
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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”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do 

Processo Administrativo nº 281572/2017. Analisando detidamente os 

autos, entendo como demonstrada a fundamentação da impetração, não 

só pelas alegações da peça vestibular como, também, pela documentação 

a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a pretensão da 

Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, a 

mesma protocolou, em 31.05.2017, um pedido administrativo objetivando a 

autorização para que realizasse uma pesquisa na Penitenciária Feminina 

Ana Maria do Couto May (Processo Administrativo nº 281572/2017), 

sendo que, por sua vez, não obteve qualquer manifestação acerca do 

almejado (ID nº 9085064). A título de esclarecimento, insta salientar que 

com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso 

LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, 

segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos 

processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, 

estabelece, in verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 281572/2017 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Demonstrado, 

assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em 

prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da 
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moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os 

deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o 

Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise 

do Processo Administrativo nº 281572/2017, requerida em 31.05.2017, 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 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. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

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 da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação
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Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008344-51.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2017 08:42:30 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RENATO JAKYMIU CNPJ/CPF Nº 143.801.109-15 

CDA's Nºs 964253 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 

1.404,70 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento 

do crédito representado pela CDA(s) indicadas na inicial. Considerando 

que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando 

de sua distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do 

CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes 

autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, 

procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 

6.830/80 Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: 

- Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da 

contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 

próprio para o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008344-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JAKYMIU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008344-51.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2017 08:42:30 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RENATO JAKYMIU CNPJ/CPF Nº 143.801.109-15 

CDA's Nºs 964253 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 

1.404,70 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento 

do crédito representado pela CDA(s) indicadas na inicial. Considerando 

que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando 

de sua distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do 

CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes 

autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, 

procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 
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autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 

6.830/80 Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: 

- Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da 

contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 

próprio para o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001567-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/02/2016 10:50:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIZA CAMARA PINHEIRO CPF 

Nº 106.099.701-00 CDA's Nºs 2012/0785736 2013/0827568 2014/0999236 

2015/1175860. VALOR DA CAUSA: R$ 2.652,83 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...
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Processo Número: 1001567-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA CAMARA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001567-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/02/2016 10:50:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIZA CAMARA PINHEIRO CPF 

Nº 106.099.701-00 CDA's Nºs 2012/0785736 2013/0827568 2014/0999236 

2015/1175860. VALOR DA CAUSA: R$ 2.652,83 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGELIO MARCELINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000648-95.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:33:09 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROGELIO MARCELINO PEDROSO 

CPF Nº 906.475.051-34 CDA's Nºs 2012/0721978; 2013/0886849; 

2014/1042273. VALOR DA CAUSA: R$ 2.041,57 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000648-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGELIO MARCELINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000648-95.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:33:09 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROGELIO MARCELINO PEDROSO 

CPF Nº 906.475.051-34 CDA's Nºs 2012/0721978; 2013/0886849; 

2014/1042273. VALOR DA CAUSA: R$ 2.041,57 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001660-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DABADIA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001660-47.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 10:03:35 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PEDRO DABADIA MACIEL 

CNPJ/CPF Nº 146.423.101-00 CDA's Nºs 2012 / 0742794 2013 / 0843404 

2014 / 1068414 2015 / 1211699 VALOR DA CAUSA: R$ 2.498,37 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 
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remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003999-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003999-76.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:40:32 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2012 / 0766116 

2013 / 0861472 2014 / 1082852 2015 / 1232411 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.712,03 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que 

as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de 

sua distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003580-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIRES NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003580-56.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2016 15:32:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OZIRES NUNES DE OLIVEIRA 

CNPJ/CPF Nº 007.061.919-00 CDA's Nºs 2013 / 0884701 2014 / 1077524 

2015 / 1205619 VALOR DA CAUSA: R$ 15.111,41 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001482-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA OLIVEIRA PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001482-98.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:37:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA ANTONIA OLIVEIRA PERES 

CNPJ/CPF Nº 459.532.601-72 CDA's Nºs 2012 / 0727269 2013 / 0906578 

2014 / 1022305 2015 / 1135503 VALOR DA CAUSA: R$ 2.619,53 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 
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DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002579-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR FREIRE DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002579-36.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/02/2016 13:29:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADENIR FREIRE DE ARRUDA 

CNPJ/CPF Nº 673.355.351-15 CDA's Nºs 2013 / 0824991 2014 / 1002021 

2015 / 1131430 VALOR DA CAUSA: R$ 19.691,24 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000645-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & MONTANHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000645-43.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:32:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: RODRIGUES & MONTANHA LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 03.911.233/0001-34 CDA's Nºs 2015 / 1244628 2015 / 

1244629 VALOR DA CAUSA: R$ 16.744,50 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da citação 

proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 

6.830/80 Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: 

- Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da 

contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 

próprio para o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014665-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MUNIZ PEREIRA 97251062100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014665-39.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2016 14:19:36 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DANIEL MUNIZ PEREIRA 

97251062100 CNPJ/CPF Nº 13.889.956/0001-38 CDA's Nºs 933777 

982137 1102655 1392251 VALOR DA CAUSA: R$ 2.544,45 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial 

não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando 

assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com 

fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho 

ordenatório da citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE 

PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007571-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DA CUNHA VITURINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007571-40.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:18:48 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EMERSON DA CUNHA VITURINO 

CNPJ/CPF Nº 703.272.891-04 CDA's Nºs 866436 1082226 1175436 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.129,80 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da citação 

proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 

6.830/80 Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: 

- Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da 

contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 

próprio para o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000862-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000862-86.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 18:37:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES 

CNPJ/CPF Nº 992.084.401-25 CDA's Nºs 2012 / 0798555 2013 / 0835917 

2014 / 0994323 2015 / 1170880 VALOR DA CAUSA: R$ 2.730,19 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 
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estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000999-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA VERDE NETO & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000999-68.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 17:36:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LIMA VERDE NETO & CRUZ LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 08.448.668/0001-08 CDA's Nºs 2013 / 0936726 2014 / 

0967485 2015 / 1105765 VALOR DA CAUSA: R$ 2.596,50 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial 

não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando 

assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com 

fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho 

ordenatório da citação proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE 

PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão 

da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040843-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1040843-54.2018.8.11.0041 

DIST.: 27/11/2018 14:26:28 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026230-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDROSO DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026230-63.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:42:14 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MANOEL PEDROSO DE 

ALVARENGA CNPJ/CPF Nº 080.842.201-44 CDA's Nºs 2016 / 1299563 

2017 / 1566508 2016 / 1299563 2017 / 1566508 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.020,30 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 
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sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011890-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011890-51.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:04:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELICIO 

CNPJ/CPF Nº 003.343.178-78 CDA's Nºs 928008 1067751 1226580 

1279066 VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011892-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011892-21.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:05:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELICIO 

CNPJ/CPF Nº 003.343.178-78 CDA's Nºs 928009 1069632 1226581 

1378495 VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011894-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011894-88.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:05:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELICIO 

CNPJ/CPF Nº 003.343.178-78 CDA's Nºs 900887 1069635 1226584 

1261071 VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 
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Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011893-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011893-06.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:05:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELICIO 

CNPJ/CPF Nº 003.343.178-78 CDA's Nºs 900886 1067748 1226577 

1360351 VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 
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e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020980-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020980-15.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/07/2018 09:17:20 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SOCIEDADE CUIABANA DE 

RADIOLOGIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 03.114.709/0001-06 CDA's Nºs 

2015 / 1099804 2016 / 1383051 2017 / 1441586 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.578,11 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500965-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500965-87.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 16:50:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSUE SIQUEIRA CNPJ/CPF Nº 

327.202.979-68 CDA's Nºs 2012 / 0757558 2013 / 0889803 2014 / 

1077877 2015 / 1206012 VALOR DA CAUSA: R$ 13.711,94 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 
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COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003976-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO LEANDRO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003976-33.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:22:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LAZARO LEANDRO NUNES 

CNPJ/CPF Nº 763.878.444-87 CDA's Nºs 2015/1178645 2014/1016659 

2013/ 909560 VALOR DA CAUSA: R$ 12.889,20 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 
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Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004365-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004365-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:07:59 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME 

CNPJ/CPF Nº 09.387.880/0001-75 CDA's Nºs 2016 / 1247367 2016 / 

1247368 2016 / 1247369 2016 / 1247370 2016 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.943,19 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GIOVANNI CAMILOT CNPJ/CPF Nº 

879.895.901-82 CDA's Nºs 2012 / 0788143 2013 / 0915128 2014 / 

1080451 2015 / 1198425 VALOR DA CAUSA: R$ 2.425,41 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002461-60.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 08:59:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO DE ARRUDA CASTRO 

CNPJ/CPF Nº 075.237.001-44 CDA's Nºs 2013 / 0951501 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.354,83 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003714-83.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:10:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO EDIFICIO AGATA 

CNPJ/CPF Nº 01.978.436/0001-12 CDA's Nºs 2013 / 0887576 2014 / 

0998655 2015 / 1189819 VALOR DA CAUSA: R$ 9.140,17 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi 

determinada a citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o 

prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 

174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em 

seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. 

Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de suspensão já se 

esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal 

se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução ou extinção pelo 

pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO 

até a data da prescrição intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 

dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o pedido de suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503021-93.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 16:56:38 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CAMILO GONCALO STABILITO 

CNPJ/CPF Nº 205.952.391-53 CDA's Nºs 2012 / 0771323 2013 / 0875896 

2014 / 1052382 2015 / 1228375 VALOR DA CAUSA: R$ 2.655,11 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503086-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN NOGUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503086-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:03:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALLAN NOGUEIRA DE SOUSA 

CNPJ/CPF Nº 080.845.641-53 CDA's Nºs 2012 / 0801663 2013 / 0868173 

2014 / 0988219 2015 / 1183230 VALOR DA CAUSA: R$ 2.535,74 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e , 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 418 de 766



CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503643-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503643-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:56:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROSENI PERON CNPJ/CPF Nº 

427.949.271-91 CDA's Nºs 2012 / 0715587 2013 / 0865320 2014 / 

1021728 VALOR DA CAUSA: R$ 2.016,07 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, REVOGO o despacho ordenatório da citação 

proferido nestes autos e DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 

6.830/80 Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição 

inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: 

- Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da 

contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 

próprio para o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503210-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIS VAZ GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503210-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:13:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CLAUDIO LUIS VAZ GUIMARAES 

CNPJ/CPF Nº 487.320.951-04 CDA's Nºs 2012 / 0733115 2013 / 0918152 

2014 / 1006832 2015 / 1129807 VALOR DA CAUSA: R$ 3.415,69 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503940-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503940-82.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 18:27:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JAIR DE OLIVEIRA MARQUES 

CNPJ/CPF Nº 103.450.601-30 CDA's Nºs 2012 / 0805708 2013 / 0903972 

2014 / 1006118 2015 / 1173523 VALOR DA CAUSA: R$ 2.918,24 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504035-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAUREA COSTA GOVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504035-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 18:32:49 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IZAUREA COSTA GOVEIA 

CNPJ/CPF Nº 535.723.511-20 CDA's Nºs 2012 / 0718352 2013 / 0885975 

2014 / 1045588 2015 / 1146883 VALOR DA CAUSA: R$ 3.691,82 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que as CDA(’s) 

citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

REVOGO o despacho ordenatório da citação proferido nestes autos e 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(s) executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei n. 6.830/80 Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. - Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. - Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; ...

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023267-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITAS VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023267-82.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST. 28/07/2017 12:06:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESCRITAS VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 02.903.801/0001-92 CDA'S Nº'S 1422035 1422036 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.414,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Em razão do cancelamento do parcelamento 

firmado entre Exequente e Executado, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO 

desta execução fiscal. I. JUNTE-SE aos autos a carta de citação (AR) 

expedida em 12/12/2017 (ID nº 11108628). Tendo sido logrado êxito na 

citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de 

garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins 

de tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. II. Contudo se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 
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(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providência constante do item I (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. IV. No entendo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item IV), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira tentativa de citação e interrompeu a 

prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do 

CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do 

Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII - A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

[1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acimade 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - 

O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação 

é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do 

processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005495-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005495-09.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2017 12:09:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE HUMBERTO SILVA - ME CNPJ Nº 32.981.011/0001-96 

CDA's Nºs 1420449; 1420450 VALOR DA CAUSA: R$ 6.180,66 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Em 

razão do cancelamento do parcelamento firmado entre Exequente e 

Executado, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO desta execução fiscal. I. 

JUNTE-SE aos autos a carta de citação (AR) expedida em 15/12/2017 (ID 

nº 11176073). Tendo sido logrado êxito na citação via Correios, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. II. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 
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penhora on line –Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme já consignado no item I 

acima. IV. No entanto, em sendo certificado a impossibilidade da citação 

pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE 

expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

(PJe) para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

Execução Fiscal, suprindo informações necessárias à citação da Parte 

Executada e consequente validade desta execução fiscal (Art. 239 

CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980), e consequente extinção deste processo eletrônico com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 do 

CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item IV), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

parcelamento firmado entre as Partes, nos termos do Art. 174, inc. IV do 

CTN. ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis 

anos da data do parcelamento firmado entre as Partes), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII - A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020321-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020321-40.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST. 30/06/2017 10:06:41 EXECTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e 

outros EXECDA: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S NºS 

1221725; 1363033 VALOR DA CAUSA: R$ 2.438,71 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Em razão do 

cancelamento do parcelamento firmado entre Exequente e Executado, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO desta execução fiscal. I. JUNTE-SE aos 

autos o AR referente à carta de citação expedida em 07/12/2017 (ID nº 

11043534). Tendo sido logrado êxito na citação via Correios, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. II. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line –Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme já consignado no item I 

acima. IV. No entanto, em sendo certificado a impossibilidade da citação 

pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE 

expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para 

se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta Execução 
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Fiscal, suprindo informações necessárias à citação da Parte Executada e 

consequente validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 

1º da LEF), no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática 

(ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e 

consequente extinção deste processo eletrônico com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de 

nova vista à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do parcelamento 

firmado entre as Partes, nos termos do Art. 174, inc. IV do CTN. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos da 

data do parcelamento firmado entre as Partes), não havendo manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações 

necessárias à citação da parte Executada e advento da prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no 

período e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do mérito, nos 

termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII - A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501579-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO CLEY P. GAMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501579-92.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTR.: 21/09/2015 08:54:14 REDIST. 23/02/2016 14:43:18 

EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal EXECDO: CLECIO CLEY P. GAMA - ME 

CNPJ Nº 04.332.968/0001-76 CDA's Nº's 2012/0818962; 2013/0941865; 

2014/0970970; 2015/1097952. VALOR DA CAUSA: R$ 6.977,20 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. 

PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta 

AR, observando-se o novo endereço fornecido pela Fazenda Pública 

Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da citação 

pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE 

expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para 

se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, suprindo informações necessárias à citação da Parte Executada e 

consequente validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 

1º da LEF), no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática 

(ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e 
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consequente extinção deste processo eletrônico com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de 

nova vista à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a primeira tentativa de citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VII. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII - A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX 

- INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501270-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501270-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 17:14:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENATO MARINI CPF/CNPJ Nº 056.922.978-25 CDA'S Nº'S 2012 / 

0761251 2013 / 0888184 2014 / 1080689 2015 / 1229508 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.290,96 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. I. PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) 

Executada (o), por carta AR, observando-se o novo endereço fornecido 

pela Fazenda Pública Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1] , sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2] ), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 
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Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item IV), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira tentativa de citação e interrompeu a 

prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do 

CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do 

Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII - A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

[1] . Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acimade 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2] . Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação 

é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do 

processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.
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EXECTE: Cuiabá Prefeitura Municipal EXECDA: KID'S FASHION COMÉRCIO 

DE VESTUÁRIOS LTDA - ME CNPJ Nº 37.451.291/0001-44 CDA's Nº's 

2012/0811523; 2013/0942177 VALOR DA CAUSA: R$ 1.952,17 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. 

PROCEDA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta 

AR, observando-se o novo endereço fornecido pela Fazenda Pública 

Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da citação 

pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE 

expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para 

se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, suprindo informações necessárias à citação da Parte Executada e 

consequente validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 
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1º da LEF), no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática 

(ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e 

consequente extinção deste processo eletrônico com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de 

nova vista à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a primeira tentativa de citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VII. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII - A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX 

- INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020346-53.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST. 30/06/2017 10:13:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ e 

outros EXECDA: ELIDIA LIZOTTI RICCI - ME CNPJ Nº 07.368.581/0001-68 

CDA Nº 1421093 VALOR DA CAUSA: R$ 4.749,27 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. I. PROCEDA NOVA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta AR, 

observando-se o novo endereço fornecido pela Fazenda Pública 

Exequente, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na 

citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. III. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da citação 

pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE 

expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para 

se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, suprindo informações necessárias à citação da Parte Executada e 
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consequente validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 

1º da LEF), no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática 

(ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e 

consequente extinção deste processo eletrônico com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de 

nova vista à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. V. 

Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a primeira tentativa de citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VI. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VII. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII - A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX 

- INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502215-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502215-58.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 13/10/2015 09:43:28 REDISTRIB.: 23/02/2016 14:14:21 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO 

MARTINS DE CARVALHO JUNIOR CPF Nº 877.412.961-91 CDA's Nºs 

2012/0740199; 2013/0846101; 2014/1069712. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.231,22 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503414-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIDA - SOCIEDADE DE MEDICINA INTENSIVISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503414-18.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 19/11/2015 08:43:22 REDISTRIB.: 03/02/2016 17:47:01 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VIDA - 

SOCIEDADE DE MEDICINA INTENSIVISTA LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

11.205.608/0001-79 CDA's Nºs 2012 / 0818031 2013 / 0939386 2014 / 

0961636 2015 / 1103324 VALOR DA CAUSA: R$ 2.236,28 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi 

determinada a citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o 

prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 

174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em 

seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. 

Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de suspensão já se 

esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal 

se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução ou extinção pelo 

pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO 

até a data da prescrição intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 

dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o pedido de suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O desarquivamento destes autos 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003574-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003574-49.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2016 15:31:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SIDNEY FARINA CPF Nº 

140.191.249-49 CDA's Nºs 2013/0830774; 2014/0984538; 2014/1073461; 

2015/1224615. VALOR DA CAUSA: R$ 15.043,46 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000186-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000186-41.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 12:52:15 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MALTA ASSESSORIA DE 

COBRANÇAS LTDA CNPJ Nº 01.729.506/0001-07 CDA's Nºs 

2016/1245734 (Dívida 1403215297/PROC. ADM. 53309/2014) ; E 

2016/1245735 (Dívida 1403215300/PROC. ADM. 57270/2014) - ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 73619 VALOR DA CAUSA: R$ 1.797.899,01- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

ISSQN's. Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 
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Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002857-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU COSME DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002857-37.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/03/2016 09:00:30 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALCEU COSME DE ARAUJO CPF Nº 

211.673.543-20 CDA's Nºs 2012/0777664; 2013/0869320; 2014/1010155; 

2015/1162779. VALOR DA CAUSA: R$ 2.474,01 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500635-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CALMON FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500635-90.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 20/08/2015 10:32:02 REDIST.: 22/02/2016 11:07:11 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FERNANDO 

CALMON FILHO CPF Nº 137.745.651-04 CDA's Nºs 2012/0786989; 

2013/0831001; 2015/1209687. VALOR DA CAUSA: R$ 13.546,52 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
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empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006782-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006782-41.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 10:00:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: IGREJA CRISTA EVANGELICA DO 

BRASIL CNPJ Nº 00.486.811/0001-44 CDA's Nºs 925267; 1021815; 

1209898. VALOR DA CAUSA: R$ 4.754,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006978-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO POLO MIGUEIS JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006978-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/05/2016 11:12:27 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO POLO MIGUEIS JACOB CPF 

Nº 171.851.301-15 CDA's Nºs 863441 1122537 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.094,22 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003440-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003440-22.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:32:53 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: OLIVEIRA & CELLA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME CNPJ Nº 14.635.087/0001-88 CDA's Nºs 

2013/0942335; 2014/0967436; 2015/1100145. VALOR DA CAUSA: R$ 

9.824,08 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 
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requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001237-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA D OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001237-53.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:11:20 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: PATRICIA D OLIVEIRA MARQUES 

CPF Nº 522.612.801-06 CDA Nº 1413519 VALOR DA CAUSA: R$ 6.493,73 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007525-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA AUXILIADORA AGUIAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007525-51.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:13:46 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SONIA AUXILIADORA AGUIAR DE 

OLIVEIRA CPF Nº 616.888.941-87 CDA's Nºs 851658; 1018893; 1183571. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.604,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 
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Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004349-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR RODRIGUES JUVENAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004349-64.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:05:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALDIR RODRIGUES JUVENAL CPF 

Nº 346.069.201-49 CDA's Nºs 2012/0725591; 2013/0840219; 

2014/1004379; 2015/1127848. VALOR DA CAUSA: R$ 2.331,80 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008066-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDY KINN BIASUZ FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008066-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2016 15:10:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BRENDY KINN BIASUZ FONTES 

CPF Nº 023.973.791-12 CDA's Nºs 849178; 1054932; 1220411. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.619,64 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013381-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZIRA DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013381-59.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:24:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: DELZIRA DA SILVA CARVALHO 

CPF Nº 362.203.881-00 CDA's Nºs 1003435; 1171839 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.155,88 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 
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interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016654-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN LONGO TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016654-80.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/10/2016 10:53:05 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALAN LONGO TORRES CPF Nº 

009.986.831-83 CDA's Nºs 837459; 1050618; 1220521; 1327853. VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.248,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502921-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SILVA GRISOLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502921-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 14:48:28 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIA JOSE SILVA GRISOLIA CPF 

Nº 503.679.191-68 CDA's Nºs 2012/0730206; 2013/0866249; 

2015/1134608. VALOR DA CAUSA: R$ 2.738,22 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 
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direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027313-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO COELHO DAMIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027313-17.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 11:09:04 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: RONALDO COELHO DAMIN CPF Nº 

950.848.781-04 CDA's Nºs 996397; 1146041; 1282710; 1547492. VALOR 

DA CAUSA: R$ 15.041,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501545-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501545-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 06:52:41 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: COMERCIAL PEREIRA DE 

ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 33.084.526/0001-56 CDA's Nºs 2014/1071773; 

2015/1219710 VALOR DA CAUSA: R$ 124.329,98 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo 

prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante 

o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 

Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

(PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008901-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY GOMES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008901-72.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/06/2016 08:42:57 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: RUY GOMES DE MOURA CPF Nº 

021.671.151-72 CDA's Nºs 824541; 1000042; 1127598 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.615,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 434 de 766



Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000587-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000587-40.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:04:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FABIO JOSE LOURENÇO CPF Nº 

029.877.199-30 CDA's Nºs 2012/0773992; 2013/0871790; 2014/1028627; 

2015/1227771. VALOR DA CAUSA: R$ 2.417,22 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho 

ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada constante 

na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o 

relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no 

Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) 

CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020978-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020978-45.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/07/2018 09:17:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA 

JUNIOR EIRELI - ME CNPJ Nº 01.829.454/0001-32 CDA Nº 2018/1588472 

VALOR DA CAUSA: R$ 45.824,64 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503106-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE COSTA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503106-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 16/11/2015 10:06:29 REDISTRIB.: 03/02/2016 17:03:37 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SUZANE 

COSTA LEITE CPF Nº 594.821.761-20 - CONTRIBUINTE 96383 CDA's Nºs 

2012/0744943; 2013/0911600; 2014/1019871; 2015/1233097 - IPTU's 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.0.00.000.0000.004 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.160,40 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 
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e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503106-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE COSTA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503106-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 16/11/2015 10:06:29 REDISTRIB.: 03/02/2016 17:03:37 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SUZANE 

COSTA LEITE CPF Nº 594.821.761-20 - CONTRIBUINTE 96383 CDA's Nºs 

2012/0744943; 2013/0911600; 2014/1019871; 2015/1233097 - IPTU's 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.0.00.000.0000.004 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.160,40 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503133-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE ELIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503133-62.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 16/11/2015 10:09:48 REDISTRIB.: 03/02/2016 17:07:35 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LAERTE 

ELIAS DE OLIVEIRA CPF Nº 111.601.101-82 CDA's Nºs 2012/0744014; 

2013/0826714; 2014/0990293; 2015/1140162. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.987,04 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503368-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503368-29.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 19/11/2015 08:28:04 REDISTRIB.: 03/02/2016 17:39:29 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: VERA CRUZ 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ Nº 12.829.633/0001-96 CDA's 

Nºs 2015/1244421; 2015/1244422 - ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 

15.893,44 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503659-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BROGGI JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503659-29.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:57:09 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOÃO BROGGI JUNIOR - ME CNPJ 

Nº 09.448.222/0001-46 CDA's Nºs 2015/1244608; 2015/1244609 VALOR 

DA CAUSA: R$ 14.905,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 
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possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500985-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500985-78.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte executada sobre o pedido de reforço de penhora 

constante no id. 1458094 e, em sendo o caso, promova o depósito da 

diferença solicitada pelo exequente. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368516 Nr: 3325-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL B. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRANADO MARTINS 

- OAB:4484/MT

 Certifico que, em cumprimento à sentença proferida nos autos, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte executada da sentença, cujo 

dispositivo segue transcrito:"...JULGO EXTINTO o processo. Determino as 

providências necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Homologo a desistência do 

prazo recursal, quando expressamente manifestada. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 722086 Nr: 17612-59.2011.811.0041

 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: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, FLÁVIA BEATRIZ 

CORRÊA DA COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - 

OAB:PROC. EST

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para:

 Intimação do requerente para manifestar no prazo de 05 dias sobre os 

embargos de declaração de fls 312/320 opostos pelo Estado de Mato 

Grosso.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 722086 Nr: 17612-59.2011.811.0041

 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: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, FLÁVIA BEATRIZ 

CORRÊA DA COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - 

OAB:PROC. EST

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para:

 Intimação do requerente para manifestar no prazo de 05 dias sobre os 

embargos de declaração.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500583-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIENE DA SILVA PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500583-94.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 18/08/2015 10:07:48 REDIST.: 18/02/2016 11:02:51 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: AURIENE DA 

SILVA PINHEIRO - ME CNPJ Nº 06.194.063/0001-02 CDA's Nºs 

2012/0812582; 2012/0817618; 2012/0818836; 2013/0943729; 

2014/0973609; 2014/ 0985443; 2015/1094832. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.840,45 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 
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sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500514-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

CASA CUIABANA RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500514-62.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 11/09/2015 09:10:21 REDIST.: 18/02/2016 11:03:29 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: CASA 

CUIABANA RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ Nº 14.887.684/0001-08 

CDA's Nºs 2015/1089475; 2015/1089476; 2015/1089604 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.461,28 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 
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despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: CASA 

CUIABANA RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ Nº 14.887.684/0001-08 

CDA's Nºs 2015/1089475; 2015/1089476; 2015/1089604 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.461,28 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 
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por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 
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espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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9.064,54 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 
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prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: CASTRILLO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME CNPJ Nº 05.022.414/0001-35 CDA's 

Nºs 2012/0810961; 2013/0942294; 2015/1100247. VALOR DA CAUSA: R$ 

9.064,54 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 
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estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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5.286,98 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 
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Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
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demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GUSTAVO 

EIJI WATASHI CPF Nº 919.362.761-00 CDA's Nºs 2012/0779291; 

2013/0833992; 2014/1053948; 2015/1196212. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.286,98 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 
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prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: PICKUP 

COMÉRCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ Nº 07.969.381/0001-60 CDA's Nºs 

2012/0819002; 2013/0943363; 2014/0967067; 2015/1117210. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.747,99 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 
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necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: PICKUP 

COMÉRCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ Nº 07.969.381/0001-60 CDA's Nºs 

2012/0819002; 2013/0943363; 2014/0967067; 2015/1117210. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.747,99 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: T T 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 10.526.041/0001-70 

CDA's Nºs 2012 / 0812948 2013 / 0937741 2015 / 1107474 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.643,18 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 
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Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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CAUSA: R$ 7.643,18 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 
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8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 
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contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500900-92.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 28/08/2015 14:45:43 REDISTR.: 23/02/2016 10:26:58 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: AMARIDES 

BENTA SILVA MENEZES - ME CNPJ Nº 01.856.863/0001-28 CDA's Nºs 

2015/1089528 e 2015/1090024. VALOR DA CAUSA: R$ 2.037,34 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 
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execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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BENTA SILVA MENEZES - ME CNPJ Nº 01.856.863/0001-28 CDA's Nºs 

2015/1089528 e 2015/1090024. VALOR DA CAUSA: R$ 2.037,34 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501942-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:29:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BASILIO ALMEIDA OLIVEIRA NETO 

CPF Nº 068.590.818-64 CDA's Nºs 2012/0733112; 2013/0849856; 

2014/1006829; 2015/1129805. VALOR DA CAUSA: R$ 2.633,03 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 
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tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 
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Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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2014/1006829; 2015/1129805. VALOR DA CAUSA: R$ 2.633,03 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no 

caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais 

modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A 

propósito, registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a 

sumula acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, 

que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), 

fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, 

consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de recepção 

correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o 

executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - 

a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel 

CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por 

força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face 

ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 

414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação 

pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma 

do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em 

consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por 

tais fundamentos e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 

927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL 

apresentado pela Fazenda Pública Exequente, antes da tentativa de 

citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à 

esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a 

pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 
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ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501933-20.2015.8.11.0041 
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCIO 

FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA CPF Nº 486.898.901-49 CDA's Nºs 

2012/0819212; 2013/0933377; 2014/0965569; 2015/1101421. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.004,10 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 
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o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARA RUBIA 

DOS SANTOS CPF Nº 255.316.976-00 CDA's Nºs 2012 / 0738692 2013 / 

0891431 VALOR DA CAUSA: R$ 2.640,35 DECISÃO 81100001 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 
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despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ Nº 09.278.398/0001-05 CDA Nº 

2015/1242797 VALOR DA CAUSA: R$ 2.685,01 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 
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Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501886-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMINO ORO SEBBEN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501886-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 30/09/2015 08:06:08 REDISTRIB.: 24/02/2016 09:15:32 

EXEQUENTE: CUIABÁPREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MAXIMINO 

ORO SEBBEN - ME CNPJ Nº 06.160.319/0001-60 CDA's Nºs 

2012/0809917; 2013/0942829; 2014/0981683; 2015/1106443. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.470,77 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 465 de 766



Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500922-53.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 31/08/2015 08:08:38 REDISTRIB.: 22/02/2016 16:47:46 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: R B 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

09.206.629/0001-67 CDA Nº 2015/1242950. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.665,00 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 
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demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 
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considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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4.634,24 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 
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Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – 

CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004000-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004000-27.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2017 13:44:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PIONEIRA POCOS ARTESIANOS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 03.845.602/0001-38 CDA's Nºs 1413833 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.486,51 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 
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suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001308-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATOGROSSENSE DE RADIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001308-55.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:15:06 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE RADIO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

07.502.227/0001-84 CDA's Nºs 1413614 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.567,59 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007578-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAIZA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007578-32.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:19:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MAIZA MEDEIROS CNPJ/CPF Nº 

265.865.681-53 CDA's Nºs 924654 1070687 1220057 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.600,15 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008070-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008070-24.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2016 15:12:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDEVALDO FREITAS BARBOSA 

CNPJ/CPF Nº 204.933.391-91 CDA's Nºs 879220 999573 1143792 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.320,27 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 
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Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007263-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE DE CAMPOS BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007263-67.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 10:12:32 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DULCE DE CAMPOS BARROS 

CNPJ/CPF Nº 104.136.858-53 CDA's Nºs 1120223 903358 1332183 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.602,27 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta 

via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) 

inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 
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eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023192-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VETAGRIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023192-43.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:01:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VETAGRIS DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

07.104.467/0001-20 CDA's Nºs 1421676 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.848,79 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022026-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATOGROSSENSE DE RADIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1022026-73.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2017 16:19:20 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

RADIO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 07.502.227/0001-84 CDA's Nºs 1421521 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.745.89 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta 

via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) 

inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 
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extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027043-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FALCAO DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027043-90.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 08:56:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO FALCAO DE ARRUDA 

FILHO CNPJ/CPF Nº 006.493.171-49 CDA's Nºs 2014 / 1048845 2015 / 

1131890 2016 / 1300905 2017 / 1527383 VALOR DA CAUSA: R$ 6.404,30 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – 

CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 
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Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027237-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCIA BATISTA AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027237-90.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:40:24 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARLUCIA 

BATISTA AMARAL CNPJ/CPF Nº 420.256.801-04 CDA's Nºs 2014 / 

1026860 2015 / 1123443 2016 / 1299282 2017 / 1475209 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.405,65 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007585-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007585-24.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:20:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MAIZA MEDEIROS CNPJ/CPF Nº 

265.865.681-53 CDA's Nºs 894225 1078427 1221732 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.600,15 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 
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NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501218-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MENDES DA ROCHA 27922464991 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501218-75.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LUCIO MENDES DA ROCHA 27922464991 

Vistos, etc. LUCIO MENDES DA ROCHA apresentou exceção de 

pré-executividade (id. 344713) aduzindo, em síntese, a nulidade da 

certidão de dívida ativa por ausência de número do processo 

administrativo que deu origem ao crédito cobrado. Afirmou, ainda, que o 

débito fiscal em comento foi questionado na via administrativa, na qual foi 

acolhido o recurso administrativo interposto pelo executado/excipiente o 

que culminou na anulação do lançamento da multa inscrita na dívida n. 

19012057/01, objeto da presente execução. Assim, requereu seja 

declarada a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a petição inicial. 

A excepta apresentou impugnação sustentando que o crédito tributário em 

questão se refere a um complemento da licença de localização do ano de 

2012, aplicado após vistoria e análise realizada pelo fiscal de tributo, 

sendo constatada a necessidade de cobrança das taxas de publicidade, 

de horário especial, o que motivou a cobrança da dívida fiscal no importe 

de R$ 1.249,59. Ainda, sustentou a exigibilidade do crédito fiscal, 

requerendo, deste modo, a improcedência dos pedidos elencados na 

exceção de pré-executividade. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Da suspensão da presente execução A interposição 

de objeção de pré-executividade não tem o condão de suspender o curso 

da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas taxativamente no art. 

151 do CTN e no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – LEF, mormente quando 

verificado nos autos que o executado sequer garantiu o Juízo, conforme 

estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da LEF, a saber: “Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º 

- Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - 

efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial 

de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a 

ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por 

terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de 

suspender o presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma 

Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE 

OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 
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exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). Assim, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, indefiro a liminar de concessão de efeito 

suspensivo a presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré-Executividade, notadamente em virtude da ausência de garantia do 

juízo. Da objeção de pré-executividade A exceção de pré-executividade 

não merece acolhida. À guisa de registro, como se sabe, aquilo que se 

denomina exceção de pré-executividade do título consiste na faculdade, 

atribuída ao executado, de submeter ao conhecimento do juiz da 

execução, independente de penhora ou de embargos, determinadas 

matérias próprias da ação de embargos do devedor. Admite-se tal 

exceção, limitada, porém, sua abrangência temática, à matéria suscetível 

de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e 

flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independe de contraditório 

ou dilação probatória. É cediço, ainda, que as exceções podem ser 

alegadas pelo devedor no bojo da execução, por simples petição, haja 

vista que a matéria levada à apreciação deve envolver questão de ordem 

pública, que, assim, devem ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é 

essa a hipótese dos autos. As alegações arguidas pela parte executada 

demanda produção de provas e cognição completa da matéria, não sendo 

aquelas que podem ser conhecidas ex officio pelo julgador, sendo, 

portanto, adequada a discussão em ação de embargos do devedor. A 

propósito, não foi juntado pelo excipiente documento capaz de dar guarita 

a alegação de que a Administração Pública teria reconhecido a nulidade da 

cobrança do crédito tributário objeto do presente executivo fiscal. O 

extrato encartado no id. 334719 não traz elementos seguros de que o 

recurso administrativo informado no id. 344714 teve suas razões 

acolhidas, o que impossibilita o julgamento da exceção de 

pré-executividade De outro modo, é assente que a finalidade da exceção 

de pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo magistrado, não sendo possível discutir 

matéria reservada a embargos. Tal análise foge dos contornos traçados 

para a exceção, uma vez que demanda dilação probatória, devendo ser 

promovida no âmbito dos embargos à execução. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - IPTU - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUISITOS - ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - FATO GERADOR. 1. O manejo da 

exceção de pré-executividade exige o cumprimento cumulativo de dois 

requisitos: a matéria deve ser suscetível de conhecimento ex officio e não 

necessitar de dilação probatória. 2. O fato gerador do IPTU permanece 

incólume, ainda que o imóvel esteja localizado em área de preservação 

permanente”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.542593-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) Outrossim, é fato que a 

CDA goza de presunção de certeza e liquidez que só pode ser afastada 

por prova irrefutável, a qual não foi produzida pelo excipiente. De mais a 

mais, a ausência do número do processo administrativo na CDA não é 

causa de nulidade, mormente no presente caso em que o 

executado/excipiente tinha conhecimento prévio do processo 

administrativo, inclusive exerceu o seu direito da ampla defesa e do 

contraditório na esfera extrajudicial, conforme por ele mesmo noticiado. 

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual[1]. 

No impulso do processo, manifeste-se a exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, sem a manifestação da parte, determino o arquivamento provisório, 

com baixa no relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimentos nº. 12 e 

81/2018/CM [1] Precedentes: TJRS - Apelação Cível Nº 70077780237, 

Segunda Câmara Cível, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

10/10/2018; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70078388642, Segunda 

Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/09/2018; 

STJ: REsp 1185036/PE.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500775-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500775-27.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RENAN RODRIGO DA SILVA Vistos, etc. RENAN 

RODRIGO DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade (id. 

356162) aduzindo, em síntese, que a presente execução lastreia-se na 

cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel matriculado sob n. 75.052 no 

Cartório de Registro de Cuiabá, com inscrição imobiliária nº 

06.9.13.004.1944.001, que foi adquirido pelo excipiente em 18.10.2013 

mediante leilão publico realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 

Região. Afirma que ao tentar registrar a carta de arrematação tomou 

conhecimento da existência de débitos fiscais em aberto referente ao não 

pagamento do IPTU, o que foi comunicado ao Juízo Trabalhista que, por 

sua vez, determinou a baixa de eventuais débitos existentes no imóvel, 

tendo o Município sido intimado acerca do teor desta decisão, porém 

mesmo assim promoveu a presente execução fiscal. Assim, requereu seja 

declarada a nulidade da presente execução, assim como dos lançamentos 

fiscais contidos nos processos administrativos que serviram de baliza 

para a propositura da presente ação. Ainda, requereu a condenação da 

exequente nas penalidades da litigância de má-fé e no pagamento em 

dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do CC. A 

excepta apresentou impugnação sustentando preliminarmente 

inadequação da via eleita no tocante à pretensão de repetição em dobro 

prevista no art. 940 do CC. No mérito, disse que diante da aquisição do 

imóvel pelo excipiente em 18.10.2013 os débitos de IPTU registrados na 

inscrição imobiliária nº 06.9.13.004.1944.001, relativos aos exercícios 

fiscais até o ano de 2013, devem ser cobrados do proprietário do imóvel à 

época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, qual seja, a Nilson 

da Costa e Faria, apresentando, assim, “extrato de transferência de 

débitos” que demonstra a desvinculação dos débitos em nome do 

excipiente consubstanciados nas CDA’s nº(s) 747060, 1077522 e 835210, 

relativos aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, respectivamente. Sustenta, 

contudo, que em relação à CDA n. 1205617, exercício de 2014, não há 

possibilidade de transferir o débito para o anterior proprietário, tendo que 

vista que o excipiente passou a ser contribuinte do tributo desde a 

assinatura da Carta de Arrematação, em 18.10.2013. Deste modo, pugnou 

pelo prosseguimento da presente execução fiscal somente em relação à 

CDA n. 1205617 (ano 2014). Outrossim, insurgiu em face do pedido de 

litigância de má-fé e de suspensão da presente execução, requerendo, 

assim, a penhora de ativos e aplicações financeiras em nome da parte 

executada. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Da 

suspensão da presente execução A interposição de objeção de 

pré-executividade não tem o condão de suspender o curso da execução, 

cujas hipóteses estão estabelecidas taxativamente no art. 151 do CTN e 

no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – LEF, mormente quando verificado nos 

autos que o executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da LEF, a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 
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crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). Assim, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, indefiro a liminar de concessão de efeito 

suspensivo a presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré-Executividade, notadamente em virtude da ausência de garantia do 

juízo. Da objeção de pré-executividade A exceção de pré-executividade 

consiste em figura processual estabelecida pela doutrina em favor do 

devedor, facultando-lhe o direito do contraditório, incidentalmente, no 

processo satisfativo, independentemente da garantia do Juízo. É notório 

que na exceção de pré-executividade se mostra viável discutir apenas 

matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, 

tais como, questões envolvendo pressupostos processuais e condições 

da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, pois 

neste meio de defesa não se abre oportunidade ampla para dilação 

probatória. Dito isto, pretende o excipiente/executado desconstituir o título 

judicial, sob o fundamento de que adquiriu o imóvel, objeto da cobrança do 

IPTU, mediante leilão realizado pela justiça especializada do trabalho, de 

sorte que não possui responsabilidade pelos débitos anteriores a sua 

aquisição. Diante dessa alegação, o excepto/exequente reconheceu que 

os débitos relativos aos exercícios fiscais até o ano de 2013 devem ser 

cobrados do anterior proprietário do imóvel, Sr. Nilson da Costa e Faria, 

inclusive promoveu administrativamente a transferência do débito, 

conforme extrato encartado no id. 377709. Sendo assim, é de se 

reconhecer a inexigibilidade das CDA’s nº 747060, 1077522 e 835210 em 

face do excipiente/executado Renan Rodrigo da Silva. No que diz respeito 

à CDA n. 1205617, melhor sorte não socorre o excipiente. Isso porque, 

tendo a arrematação ocorrida em 18.10.2013, o débito fiscal relativo ao 

exercício ao ano de 2014 afigura-se legítimo em face do executado, uma 

vez que ele passou a ser o novo proprietário do imóvel a partir do ano de 

2013. A esse respeito já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA CONFIGURADA. 

IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE PELO CRÉDITO FISCAL CONSTITUÍDO ENTRE A HASTA 

PÚBLICA E O REGISTRO DA ARREMATAÇÃO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL TRANSCORRIDO 

ENTRE A DATA DA CITAÇÃO E A DA SENTENÇA. (...) 2. De acordo com a 

regra contemplada pelo art. 130, parágrafo único, do CTN, há sub-rogação 

do crédito tributário sobre o preço do imóvel arrematado em hasta pública. 

O adquirente recebe o imóvel desonerado dos ônus tributários devidos até 

a data da realização da praça (AgRg no REsp 849.025/RS). O crédito 

fiscal constituído entre a data da hasta pública e o registro da carta de 

arrematação, portanto, é de responsabilidade do arrematante. (...). APELO 

DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70073700296, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 

29/08/2018) Também não encontra guarida a pretensão do 

executado/excipiente referente à condenação do exequente/excepto ao 

pagamento em dobro do valor cobrado nos termos do art. 940 do CC, por 

não guardar liame com o objetivo principal da exceção de 

pré-executividade que se destina a defesa de matérias especialíssimas e 

restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, 

ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições 

da ação. De qualquer forma, sequer houve a cobrança de dívida paga na 

espécie que pudesse cogitar a aplicação do art. 940 do CC. Enfim, fato é 

que a objeção não constituiu meio para ressarcimento de eventual 

cobrança indevida, tampouco para declarar nulos lançamentos fiscais em 

processos administrativos, mas apenas meio para desconstituir o crédito 

objeto da cobrança judicial. Quanto à condenação por litigância de má-fé 

combatida pelo excipiente, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé 

se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do 

dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento do exequente passível de assimilar-se às condutas 

tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, 

concluindo-se que o exequente apenas exerce seu direito de ação, 

conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Ademais, apresentada a 

exceção de pré-executividade, o exequente ao invés de persistir na 

cobrança de todos às CDA’s, promoveu a desvinculação de parte do 

débito, transferindo-o ao anterior proprietário do imóvel, evidenciando a 

ausência de má-fé na sua conduta ao propor a presente ação. Ante o 

exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para 

DECLARAR inexigível as CDA’s nº 747060, 1077522 e 835210 em face do 

excipiente/executado Renan Rodrigo da Silva. Por conseguinte, julgo 

extinta a presente execução em relação às indigitadas CDA’s, o que faço 

por analogia ao art. 26 do LEF. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual[1]. Lado outro, mantendo-se hígida a cobrança fiscal 

da CDA n. 1205617 e, no impulso do processo, concedo ao executado o 

prazo de 10 dias para pagamento do débito fiscal informado na CDA de id. 

377714, devidamente atualizado. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimentos n. 12 e 81/2018/CM [1] Precedentes: TJRS - Apelação Cível 

Nº 70077780237, Segunda Câmara Cível, Relator: Laura Louzada 

Jaccottet, Julgado em 10/10/2018; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70078388642, Segunda Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Julgado em 26/09/2018; STJ: REsp 1185036/PE.
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Processo Número: 0500802-10.2015.8.11.0041
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SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500802-10.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA Vistos etc. A 
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empresa executada Supermercado Modelo Ltda. manifestou nos autos 

informando que foi decretada sua falência, acarretando a indisponibilidade 

de quaisquer bem de sua propriedade, assim como o prosseguimento da 

presente executivo fiscal. Assim, requereu o sobrestamento de todos os 

atos expropriatórios em seu desfavor e seja o presente executivo 

encaminhado ao juízo universal da falência. Pois bem. A execução fiscal 

constituiu uma das exceções à vis attractiva do juízo falimentar, não 

integrando as diretrizes da indivisibilidade e universalidade inerentes à 

ação de falência. Essa exceção vem consolidada na própria Lei de 

Falência (art. 76, caput), no Código Tributário Nacional (art. 187) e na 

própria Lei n. 6.830/80 (arts. 5º e 29). Por conta da autonomia da 

execução fiscal em relação ao processo falimentar, não é possível 

encaminhar os presentes autos ao juízo universal da falência conforme 

postulada pela empresa executada. A esse respeito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. 

NÃO-SUJEIÇÃO DA COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS À HABILITAÇÃO 

DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 29 DA LEI N. 6.830/90. 

COMPETÊNCIA DO FORO EM QUE FOI PROPOSTA A EXECUÇÃO FISCAL. 

(...) 2. Conforme estabelece o art. 29 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 

6.830/80), que segue a determinação do art. 187 do Código Tributário 

Nacional, a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não se sujeita à 

habilitação em falência, submetendo-se apenas à classificação dos 

créditos. 3. Assim, pode a execução fiscal ajuizada em face da Massa 

Falida ser processada normalmente no foro onde foi proposta mesmo que 

o Juízo Falimentar seja em outra Circunscrição. (...) (STJ – CC 63.919/PE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, 1ª Turma, julgada em 13.12.2006, publicado 

no DJ de 12.02.2007, p. 219)” (TJPR – 1ª C. Cível em composição integral – 

CC 0497110-4, Rel. Fernando César Zeni, Unânime – J. 12.08.2008). Do 

mesmo modo, a decretação da falência não tem o condão de suspender o 

andamento do executivo fiscal, segundo consolidado entendido do 

Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. 

REMESSA DO PRODUTO ARRECADADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA 

FALÊNCIA PARA DESTINAÇÃO CONFORME O QUADRO GERAL DE 

CREDORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento 

de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de 

paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora 

realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação 

judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da 

falência para apuração das preferências.” 2. Agravo Regimental da 

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.” (AgRg 

no REsp 1232440/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) Sendo assim, 

INDEFIRO os pedidos formulados no id. 2246194 e dou regular 

processamento a presente execução fiscal. No impulso do processo, 

defiro o pedido constante no id. 1093106 formulado pelo exequente e, por 

conseguinte, determino a citação da massa falida do Supermercado 

Modelo Ltda. na pessoa do administrador judicial da falência, qual seja, o 

Advogado, Dr. Antônio Luiz Ferreira da Silva, OAB/MT 6.565, com 

escritório profissional na Rua A, nº. 50, Bairro Baú, CEP 78.005-825, 

Cuiabá – MT. Intime-se e cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

81/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500906-02.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA Vistos etc. A 

empresa executada Supermercado Modelo Ltda. manifestou nos autos 

informando que foi decretada sua falência, acarretando a indisponibilidade 

de quaisquer bem de sua propriedade, assim como o prosseguimento da 

presente executivo fiscal. Assim, requereu o sobrestamento de todos os 

atos expropriatórios em seu desfavor e seja o presente executivo 

encaminhado ao juízo universal da falência. Pois bem. A execução fiscal 

constituiu uma das exceções à vis attractiva do juízo falimentar, não 

integrando as diretrizes da indivisibilidade e universalidade inerentes à 

ação de falência. Essa exceção vem consolidada na própria Lei de 

Falência (art. 76, caput), no Código Tributário Nacional (art. 187) e na 

própria Lei n. 6.830/80 (arts. 5º e 29). Por conta da autonomia da 

execução fiscal em relação ao processo falimentar, não é possível 

encaminhar os presentes autos ao juízo universal da falência conforme 

postulada pela empresa executada. A esse respeito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. 

NÃO-SUJEIÇÃO DA COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS À HABILITAÇÃO 

DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 29 DA LEI N. 6.830/90. 

COMPETÊNCIA DO FORO EM QUE FOI PROPOSTA A EXECUÇÃO FISCAL. 

(...) 2. Conforme estabelece o art. 29 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 

6.830/80), que segue a determinação do art. 187 do Código Tributário 

Nacional, a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não se sujeita à 

habilitação em falência, submetendo-se apenas à classificação dos 

créditos. 3. Assim, pode a execução fiscal ajuizada em face da Massa 

Falida ser processada normalmente no foro onde foi proposta mesmo que 

o Juízo Falimentar seja em outra Circunscrição. (...) (STJ – CC 63.919/PE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, 1ª Turma, julgada em 13.12.2006, publicado 

no DJ de 12.02.2007, p. 219)” (TJPR – 1ª C. Cível em composição integral – 

CC 0497110-4, Rel. Fernando César Zeni, Unânime – J. 12.08.2008). Do 

mesmo modo, a decretação da falência não tem o condão de suspender o 

andamento do executivo fiscal, segundo consolidado entendido do 

Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. 

REMESSA DO PRODUTO ARRECADADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA 

FALÊNCIA PARA DESTINAÇÃO CONFORME O QUADRO GERAL DE 

CREDORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento 

de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de 

paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora 

realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação 

judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da 

falência para apuração das preferências.” 2. Agravo Regimental da 

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.” (AgRg 

no REsp 1232440/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) Sendo assim, 

INDEFIRO os pedidos formulados no id. 2245595 e dou regular 

processamento a presente execução fiscal. No impulso do processo, 

defiro o pedido constante no id. 1093176 formulado pelo exequente e, por 

conseguinte, determino a citação da massa falida do Supermercado 

Modelo Ltda. na pessoa do administrador judicial da falência, qual seja, o 

Advogado, Dr. Antônio Luiz Ferreira da Silva, OAB/MT 6.565, com 

escritório profissional na Rua A, nº. 50, Bairro Baú, CEP 78.005-825, 

Cuiabá – MT. Intime-se e cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

81/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018669-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1018669-22.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Por meio da petição de id. 

11256198 a executada afirmou que ingressou com pedido de recuperação 

judicial e que em 21.06.2016 foi deferido medida liminar para determinar a 

“suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, 

pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam 

realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da presente 
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recuperação judicial e o deferimento do seu processamento”. Assim, com 

fundamento no art. 6º, § 4º, c/c o art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 

requereu o imediato sobrestamento do andamento deste feito, bem assim a 

vedação de levantamento de valores cujo trânsito se deu após 21/06/2016 

e a prática de atos que importem em constrição ou redução do patrimônio 

da recuperanda/executada. Pois bem, o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 180 dias, a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei de Falência, não 

comporta mais cabimento no presente caso, pois é publico e notório que 

respectivo prazo há muito tempo escoou, uma vez que o Plano de 

Recuperação Judicial apresentando pela recuperanda/executada já foi 

submetido à Assembleia de Credos, tendo sido homologado em 

08.01.2018[1]. No entanto, em razão da afetação dos Recursos Especiais 

n° 1.694.261/SP, nº 1.694.316/SP e nº 1.712.784/SP, que se encontra sob 

o julgamento do rito dos recursos especiais e repetitivos, foi determinada 

suspensão nacional de todos os executivos fiscais em trâmite. Os casos 

representativos da controvérsia foram cadastrados sob o Tema 987 do 

STJ que se referente à “possibilidade da prática de atos constritivos em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. 

Assim, muito embora o plano já tenha sido homologado, inegável que a 

executada ainda encontra-se em processo de recuperação judicial, de 

modo que eventual prosseguimento do feito pode afetar o cumprimento do 

plano e frustrar o objetivo principal da recuperação judicial que é a 

preservação da empresa, razão pela suspendo o presente feito até o 

julgado do tema representativo da controvérsia. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n .  1 2 / 2 0 1 8 / C M  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005937-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005937-09.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Por meio da petição de id. 

11400404 a executada afirmou que ingressou com pedido de recuperação 

judicial e que em 21.06.2016 foi deferido medida liminar para determinar a 

“suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, 

pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam 

realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da presente 

recuperação judicial e o deferimento do seu processamento”. Assim, com 

fundamento no art. 6º, § 4º, c/c o art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 

requereu o imediato sobrestamento do andamento deste feito, bem assim a 

vedação de levantamento de valores cujo trânsito se deu após 21/06/2016 

e a prática de atos que importem em constrição ou redução do patrimônio 

da recuperanda/executada. Pois bem, o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 180 dias, a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei de Falência, não 

comporta mais cabimento no presente caso, pois é publico e notório que 

respectivo prazo há muito tempo escoou, uma vez que o Plano de 

Recuperação Judicial apresentando pela recuperanda/executada já foi 

submetido à Assembleia de Credos, tendo sido homologado em 

08.01.2018[1]. No entanto, em razão da afetação dos Recursos Especiais 

n° 1.694.261/SP, nº 1.694.316/SP e nº 1.712.784/SP, que se encontra sob 

o julgamento do rito dos recursos especiais e repetitivos, foi determinada 

suspensão nacional de todos os executivos fiscais em trâmite. Os casos 

representativos da controvérsia foram cadastrados sob o Tema 987 do 

STJ que se referente à “possibilidade da prática de atos constritivos em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. 

Assim, muito embora o plano já tenha sido homologado, inegável que a 

executada ainda encontra-se em processo de recuperação judicial, de 

modo que eventual prosseguimento do feito pode afetar o cumprimento do 

plano e frustrar o objetivo principal da recuperação judicial que é a 

preservação da empresa, razão pela suspendo o presente feito até o 

julgado do tema representativo da controvérsia. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n .  1 2 / 2 0 1 8 / C M  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016675-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1016675-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A 

Vistos etc. A empresa executada Exectis Administração e Participação 

S/A manifestou nos autos informando que se encontra em recuperação 

judicial, requerendo, assim, que seja expedido certidão de crédito em favor 

do exequente para que possa proceder com a habilitação retardatária do 

seu crédito e a extinção da presente execução. Pois bem. Os pedidos 

formulados pela executada não comporta acolhimento. Isso porque, o 

crédito fiscal não se submete aos efeitos do procedimento de 

recuperação judicial e falência, à luz do disposto no § 7º, art. 6º e 76, 

caput, ambos da Lei n. 11.101/05, in verbis: “Art. 6º A decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. ... § 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas 

pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de 

parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação 

ordinária específica.” “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e 

competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e 

negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas 

não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte 

ativo.” Portanto, se a ação de recuperação judicial não tem o condão de 

suspender o processamento das execuções fiscais, não há razão para a 

expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo falimentar, 

tampouco para a extinção prematura da presente lide, como formulado 

pela executada, pelo que indefiro os pedidos formulados no id. 11857794. 

Ocorre, contudo, que o presente deve ficar suspenso em razão da 

afetação dos Recursos Especiais n° 1.694.261/SP, nº 1.694.316/SP e nº 

1.712.784/SP, que se encontra sob o julgamento do rito dos recursos 

especiais e repetitivos, nos quais foi determinada suspensão nacional de 

todos os executivos fiscais em trâmite. Os casos representativos da 

controvérsia foram cadastrados sob o Tema 987 do STJ que se referente 

à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. Assim, considerando 

que recentemente foi determinado à executada e demais recuperandas a 

apresentação do novo plano de recuperação judicial, conforme consulta 

realizada no Sistema Apolo, e em atenção a determinação do Superior 

Tribunal de Justiça, suspendo o presente feito até o julgado do tema 

representativo da controvérsia. Intime-se e cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004686-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004686-53.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 
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MUNICIPAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Por meio da petição de id. 

5479424 a executada afirmou que ingressou com pedido de recuperação 

judicial e que em 21.06.2016 foi deferido medida liminar para determinar a 

“suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, 

pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam 

realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da presente 

recuperação judicial e o deferimento do seu processamento”. Assim, com 

fundamento no art. 6º, § 4º, c/c o art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 

requereu o imediato sobrestamento do andamento deste feito, bem assim a 

vedação de levantamento de valores cujo trânsito se deu após 21/06/2016 

e a prática de atos que importem em constrição ou redução do patrimônio 

da recuperanda/executada. Pois bem, o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 180 dias, a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei de Falência, não 

comporta mais cabimento no presente caso, pois é publico e notório que 

respectivo prazo há muito tempo escoou, uma vez que o Plano de 

Recuperação Judicial apresentando pela recuperanda/executada já foi 

submetido à Assembleia de Credos, tendo sido homologado em 

08.01.2018[1]. No entanto, em razão da afetação dos Recursos Especiais 

n° 1.694.261/SP, nº 1.694.316/SP e nº 1.712.784/SP, que se encontra sob 

o julgamento do rito dos recursos especiais e repetitivos, foi determinada 

suspensão nacional de todos os executivos fiscais em trâmite. Os casos 

representativos da controvérsia foram cadastrados sob o Tema 987 do 

STJ que se referente à “possibilidade da prática de atos constritivos em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. 

Assim, muito embora o plano já tenha sido homologado, inegável que a 

executada ainda encontra-se em processo de recuperação judicial, de 

modo que eventual prosseguimento do feito pode afetar o cumprimento do 

plano e frustrar o objetivo principal da recuperação judicial que é a 

preservação da empresa, razão pela SUSPENDO o presente feito até o 

julgado do tema representativo da controvérsia. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n .  8 1 / 2 0 1 8 / C M  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005969-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005969-14.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Por meio da petição de id. 

11437978 a executada afirmou que ingressou com pedido de recuperação 

judicial e que em 21.06.2016 foi deferido medida liminar para determinar a 

“suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, 

pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam 

realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da presente 

recuperação judicial e o deferimento do seu processamento”. Assim, com 

fundamento no art. 6º, § 4º, c/c o art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 

requereu o imediato sobrestamento do andamento deste feito, bem assim a 

vedação de levantamento de valores cujo trânsito se deu após 21/06/2016 

e a prática de atos que importem em constrição ou redução do patrimônio 

da recuperanda/executada. Pois bem, o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 180 dias, a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei de Falência, não 

comporta mais cabimento no presente caso, pois é publico e notório que 

respectivo prazo há muito tempo escoou, uma vez que o Plano de 

Recuperação Judicial apresentando pela recuperanda/executada já foi 

submetido à Assembleia de Credos, tendo sido homologado em 

08.01.2018[1]. No entanto, em razão da afetação dos Recursos Especiais 

n° 1.694.261/SP, nº 1.694.316/SP e nº 1.712.784/SP, que se encontra sob 

o julgamento do rito dos recursos especiais e repetitivos, foi determinada 

suspensão nacional de todos os executivos fiscais em trâmite. Os casos 

representativos da controvérsia foram cadastrados sob o Tema 987 do 

STJ que se referente à “possibilidade da prática de atos constritivos em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. 

Assim, muito embora o plano já tenha sido homologado, inegável que a 

executada ainda encontra-se em processo de recuperação judicial, de 

modo que eventual prosseguimento do feito pode afetar o cumprimento do 

plano e frustrar o objetivo principal da recuperação judicial que é a 

preservação da empresa, razão pela SUSPENDO o presente feito até o 

julgado do tema representativo da controvérsia. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n .  8 1 / 2 0 1 8 / C M  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501261-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TAPIAS TETILLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501261-12.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RENATO TAPIAS TETILLA Vistos, etc. Trata-se 

execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Devidamente citada, a parte 

executada informou que realizou acordou extrajudicial com o exequente 

mediante o parcelamento da dívida em 24 prestações, requerendo, assim, 

a suspensão do presente executivo (id. 4489457). Mas adiante o 

exequente informou o descumprimento do acordo extrajudicial e requereu 

fosse realizado ordem de penhora (id. 4799191). No id. 16595910 foi 

realizado ordem de penhora que resultou exitosa na importância de R$ 

7.113,08, tendo o exequente, em seguida, pugnado pelo bloqueio do saldo 

remanescente no importe de R$ 3.021,59. Ato contínuo, o executado 

compareceu aos autos informando o depósito do saldo remanescente e 

requereu a extinção do feito pelo pagamento do crédito tributário. Os autos 

vieram conclusos. Eis o relato necessário. DECIDO. Diante da 

comprovação do pagamento do crédito fiscal executado por meio do 

bloqueio de valores visto no id. 16595910 e o depósito judicial de id. 

16664212, a este juízo só resta declarar extinto o processo. Posto isto, 

declaro extinta a obrigação de pagar o crédito tributário descrito nos 

autos, com fundamento no art. 156, inciso I, do CTN, c/c art. 924, inciso II e 

art. 925, ambos do CPC. Condeno a parte executada ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais, contudo deixo de arbitrar 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. Expeça-se alvará 

em favor do exequente para levantamento dos valores consignados nos 

autos. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimentos n. 12 

e 81/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501749-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO DALALIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501749-64.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE FLAVIO DALALIO Vistos, etc. Trata-se 

execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação da 
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executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Devidamente citada, a parte 

executada quedou-se inerte, motivando o pedido de penhora on line pelo 

exequente, que foi atendido no id. 16591547, oportunidade em que foi 

bloqueado o valor de R$ 4.825,91. Em seguida, a parte executada 

requereu o desbloqueio dos valores por se tratar de seus proventos (id. 

16626897). Ato contínuo, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu 

a extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos em mutirão discal, bem como apresentou 

sua desistência do prazo recursal (id. 16733486). Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as partes, a este 

juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente 

de extinção do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito. Isto posto, com fundamento nos 

Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DECLARO extinto o presente feito em virtude do pagamento do crédito 

cobrado nos autos. Oficie-se a Conta Única solicitando a vinculação dos 

valores penhorados nos autos ao presente processo e, em seguida, 

expeça-se alvará judicial em favor do executado, ao qual compete indicar 

conta bancária, no prazo de 05 dias, para devolução da quantia 

bloqueada. Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento de custas 

processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade e face a 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 

28/08/2017[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 81/2018-CM [1] Art. 7º A adesão considera-se formalizada 

com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988.§ 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39346 Nr: 1056-09.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINGO URBANISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Borges Silva Thé Freire - 

OAB:11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o rmbargante 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.: 28217 Nr: 450-49.2016.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: EVANDRO CESAR AGOSTINI

Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios.

2. PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como exequente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) e executado o EVANDRO CESAR AGOSTINI, sem prejuízo da 

necessária anotação no Sistema de Controle de Processos (Apolo).

3. INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (CPC, art. 513, §2º, inciso I), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito (CPC, art. 523), sob pena de multa de 10% 

sobre o referido valor, sem prejuízo do acréscimo de 10% a título de 

honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), já requerido pela parte 

credora.

4. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

5. Decorrido o prazo do item 3 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC).

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 3359-30.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos.

Cuida-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL atribui 

ao denunciado JOSÉ RODRIGUES FARIA a conduta tipificada no art. 56, 

PARÁGRAFO 1°, INCISO i E ART. 60, AMBOS DA Lei n. 9.605/98, c/c art. 

69 do Código Penal bem como o art. 7° inciso IX, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 

18, parágrafo 6°, inciso II, da Lei n. 8.078/90.

A denúncia foi recebida em 02.05.2018 (fls.83/83-v).

Citado, o denunciado apresentou resposta à acusação à fl. 88/91, 

mediante seu procurador M & P Advogados Associados.

É o relatório. DECIDO.

Analisando a resposta à acusação, não vislumbro presentes os requisitos 

numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição sumária, 

notadamente porque as alegações feitas pela defesa dependem da 

instrução processual criminal para sua confirmação, ou não.

Assim sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11.04.2019 às 15:30, conforme 

determina o art. 399 do CPP, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas e interrogado o denunciado.

Intime-se o denunciado, a Defensoria Pública e o MPE.

Requisite(m)-se/intime(m)-se a(s) testemunha(s).

Os mandados deverão ser cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, “a”, da CNGJ - Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo sem a 

devolução dos mandados devidamente cumpridos, comunique-se o fato à 

d. Diretora do Foro, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao 

caso, visando à responsabilização do meirinho.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 810-28.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Villar Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 
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OAB:16587

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito, conforme 

noticiado às fls. 179/179-v, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais.

 3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10727 Nr: 560-58.2010.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Villar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, ETHIENNE 

GAIÃO DE SOUZA PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, Patryck Araújo 

Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:, WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 Vistos.

 Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio do depósito às fls. 336/336-v, determino a extinção do processo, 

na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado a título de 

honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Efetivada a transferência, bem assim com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49496 Nr: 3319-14.2018.811.0082

 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: GILBERTO BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO LIMA - 

OAB:6912

 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 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e 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 CÍCERO C. NORONHA, Banco do Brasil, Agência 3499-1, 

Conta Corrente: 821.629-0, CPF: 204.878.511-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Monteiro Vidal - 

OAB:OAB/10112, Alessandro Tarcísio Almeida Da Silva - OAB:4677, 

Mauricio Aude - OAB:MT 4667, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO 

- OAB:13258

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Cristiane Monteiro Vidal, OAB/ 10112, para que devolva os autos no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 3360-49.2016.811.0082

 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: SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, CAMILA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PIRES DE MELO - 

OAB:OAB/ 18.214, Franco Bonatelli - OAB:10.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24259 Nr: 697-98.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adolfo arini - OAB:6727, 

DANIEL PIRES DE MELO - OAB:OAB/ 18.214, Franco Bonatelli - 

OAB:10.224, Julinil Gonçalves Arini - OAB:1.136

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:OAB/MT 14.559, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17.809

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 2397-07.2017.811.0082

 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: NEIDE KIYOMI ODASHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21.488/A/MT, Manoel Antônio de Rezende Davi - OAB:6.078, 

Ninagin Prestes Dallagnol Machado - OAB:17602/A, Xavier 

Leonidas Dallagnol - OAB:9.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31013 Nr: 2453-74.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindoval Francisco de Almeida, Carlos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38688 Nr: 601-44.2018.811.0082

 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): CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 7.344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - 

OAB:OAB/MT 6187

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Fabio Arthur Da Rocha Capilé, OAB/MT 6187, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32997 Nr: 623-39.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGO ROBERTO MENDONÃA ACCORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20.262

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, em que foi realizado o bloqueio, para expedição de Alvará de 

Liberação, do valor penhorado.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136084 Nr: 3622-66.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO, 

ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, ÉZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON JAIR 

WESCHTER, para devolução dos autos nº 3622-66.2009.811.0042, 

Protocolo 136084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473673 Nr: 13579-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT

 Intimação da parte ré para manifestar-se no prazo legal acerca do cálculo 

de pena efetuado: Condenacoes: 17a 4m 0d 16/12/2014 2/3 - Hediondo 

2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0 - Dias Remidos

Remições - Observações

131 Decisão de fls. 32.

Data de Prisão Definitiva: 16/12/2014 - Total da Pena: 17a 4m 0d

Regime Atual: Fechado - Data base para progressão de regime 16/12/2014

 Informações para progressão de regime - Data para progressão de 

regime 13/07/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

16/12/2014 + 6a 11m 6d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 131 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção - (16/12/2014 - 

16/12/2014) - 0a 0m 0d - (0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 16/12/2014 - Informações sobre 

livramento condicional

Data Livramento Condicional 24/02/2026

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

16/12/2014 + 11a 6m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 131- 1

Pena Restante a partir da data Atual 13a 0m 26d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

16/12/2014 + 17a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 131- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 10m 24d - Data do Término da Pena: 

06/12/2031

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381293 Nr: 23077-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:25.124/O

 Intimação da parte ré para manifestar-se no prazo legal acerca do cálculo 
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de pena: Condenacoes: 6a 4m 0d 07/08/2013 30/03/2015 1/2 - Comum 

Reincidente 1/6 - Comum - 1a 8m 0d 10/06/2014 30/03/2015 1/2 - Comum 

Reincidente 1/6 - Comum - 14a 0m 0d 16/05/2014 28/03/2015 1/1 - 

Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 50

Detrações - Observações - 08/08/2013 19/02/2014 - 10/06/2014 

02/12/2014

Data de Prisão Definitiva: 28/03/2015

Total da Pena: 22a 0m 0d - Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 30/03/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 16/12/2023 - (FL. 108V. )

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

30/03/2015 + 9a 8m 22d + 0a 0m 0d - 1a 0m 5d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção - (30/03/2015 - 

28/03/2015) - 0a 0m 0d - (0a 0m 2d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 2d

Data base para Livramento Condicional 08/08/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/08/2030 - Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia 

- 08/08/2013 + 18a 0m 0d + 0a 0m 0d - 1a 0m 5d - 0- 1

(PRIMEIRA PRISÃO)

Pena Restante a partir da data Atual 17a 4m 14d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/03/2015 + 22a 0m 0d + 0a 0m 0d - 1a 0m 5d - 0- 1 - Pena Cumprida até 

data Atual 4a 7m 16d

Data do Término da Pena: 23/03/2036 - Demais Observações reincidência 

fls. 129

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304637 Nr: 19629-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA MACHADO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ordalina Teixeira Gonçalves 

da Cunha - OAB:17508, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989/MT

 Intimação da parte ré para manifestar-se no prazo legal acerca do cálculo 

de pena: Condenações: Pena: 7a 1m 10d - Data Condenação: 04/12/2010 - 

Data do Fato: 03/12/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente - Fração 

para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 2m 20d - Data Condenação: 04/12/2010 - Data do Fato: 

29/05/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente - Fração 

para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações: Data Inicial:29/05/2010 - Data Final:08/11/2010

Interrupções

 Data Inicial:24/04/2013 - Data Final:25/04/2013 - Data Inicial:25/07/2013 - 

Data Final:11/12/2015

Data Inicial:12/05/2016 - Data Final:12/05/2016 - Data Inicial:25/01/2018 - 

Data Final:25/01/2018

Data de Prisão Definitiva: 04/12/2010

Regime atual: Semiaberto - Informações para progressão de regime - 

Próximo regime: Aberto

Data base para progressão: 25/01/2018 - Data para progressão de 

regime: 31/05/2019

Informações sobre livramento condicional - Data base para Livramento: 

04/12/2010

Data Livramento Condicional: 09/07/2019

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 7a 4m 0d - Pena Cumprida até data 

Atual: 5a 11m 28d - Data do Término da Pena: 09/03/2026

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389860 Nr: 19126-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB/MT 11323 - OAB:OAB/MT 11323

 Intimação da defesa do réu para manifestar-se sobre o cálculo de pena 

de fl. 150, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145272 Nr: 11730-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIEL BRANDÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 Intimação da ré da sentença, cuja parte dispositiva transcrevo: "...Diante 

disso, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 113 todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUNIEL BRANDÃO 

SILVA..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126699 Nr: 12445-63.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZENIR SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Certifico para os devidos fins que, nesta data, remeti a 

decisão/determinação lançada no dia 14/11/2018 ao DJE, a fim de 

promover a intimação do Dr. Enio Martimiano da Cunha Junior - OAB/MT 

13.695, bem como para dar ciência da elaboração do cálculo de pena 

elaborado às fls. 335. Danielle Prudente de Mello - Analista Judiciário - Mat. 

7472 TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447856 Nr: 24818-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÊNIO PAULO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282/MT

 Intimação da parte ré para manifestar-se acerca do cálculo de pena: 

Condenações:

Pena: 5a 0m 0d

Data Condenação: 23/11/2018

Data do Fato: 17/08/2007

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 4a 0m 0d

Data Condenação: 23/11/2018

Data do Fato: 14/05/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 1a 0m 0d

Data Condenação: 23/11/2018

Data do Fato: 14/05/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 23/11/2018

Data do Fato: 24/06/2016

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:28/11/2009

Data Final:22/01/2010

Data Inicial:24/06/2016

Data Final:11/11/2016

Data de Prisão Definitiva: 23/11/2018
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Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 23/11/2018

Data para progressão de regime: 07/05/2020

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 23/11/2018

Data Livramento Condicional: 07/05/2024

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 11a 5m 13d

Pena Cumprida até data Atual: 0a 6m 15d

Data do Término da Pena: 07/05/2030

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302593 Nr: 19428-10.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Ramos dos 

Santos - OAB:15838

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenações: Pena: 7a 0m 0d - Data Condenação: 29/10/2009

Data do Fato: 29/10/2009 - Fração para Livramento Condicional: 2/3 - 

Hediondo - Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário - 

Pena: 13a 8m 0d - Data Condenação: 04/12/2012 - Data do Fato: 

04/12/2012 - Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário - 

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 6a 6m 22d - Data 

Condenação: 12/09/2015 - Data do Fato: 11/09/2015 - Fração para 

Livramento Condicional: 1/1 - Hediondo Reincidente - Fração para 

Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Interrupções - Data Inicial:10/08/2012 - Data Final:04/12/2012

Remições: Quantidade de Dias: 47 - Quantidade de Dias: 13

Data de Prisão Definitiva: 29/10/2009 - Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime - Próximo regime: Semiaberto - 

Data base para progressão: 04/12/2012 - Data para progressão de 

regime: 28/08/2020

Informações sobre livramento condicional - Data base para Livramento: 

29/10/2009 - Data Livramento Condicional: 04/10/2025

 Informações sobre término da Pena - Pena Restante a partir da data atual: 

18a 10m 18d - Pena Cumprida até data Atual: 8a 2m 2d

Data do Término da Pena: 15/03/2037

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 328288 Nr: 8265-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à Defesa, para se manifestar.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 366952 Nr: 6915-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS FRANCELINO SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa acerca do cálculo de pena 

elaborado às fls. 229.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 388036 Nr: 2153-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT

 Impulsiono os autos a fim de remeter a intimação da defesa ao DJE para 

se manifestar sobre o cálculo de pena elaborado às fls. 192.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 390768 Nr: 18698-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE SOUZA PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Impulsiono os autos a fim de remeter ao DJE a intimação da defesa sobre 

o cálculo de pena elaborado às fls. 147.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 326480 Nr: 6207-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEL JUNIOR ARAUJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa (via DJE) sobre cálculo de 

pena elaborado às fls. 528/529.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 332648 Nr: 13253-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MORAES VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Impulsiono os autos a fim de remeter ao DJE a intimação da defesa sobre 

o cálculo de pena elaborado às fls. 254.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 83145 Nr: 5314-37.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALISSON CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, em 

relação a pena privativa de liberdade, objeto deste processo executivo, 

julgo extinta a punibilidade da apenada WILSON ALISSON CORREIA DOS 

SANTOS, com fundamento legal no art. 107, inciso II, do Código 

Penal.Atualize-se a pena de multa e, após, intime-se a penitente para que 

efetue o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de lançamento 

em dívida ativa.Transcorrido o prazo e, não havendo pagamento, 

remetam-se cópias dos autos à Fazenda Pública Estadual, para as 

providências cabíveis.Havendo mandado de prisão em aberto, 

recolha-se.Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 442718 Nr: 19401-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVALDETTE DE CARVALHO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985
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 Vistos em regime de exceção,

 Efetive-se o cadastro do advogado constituído para permitir que o 

gabinete providencie as intimações.

 Considerando o tempo decorrido desde o pedido da reeducanda e o 

parecer ministerial, faculto à processada a comprovação do cumprimento 

do requisito apontado pelo "parquet", em até 10 dias.

 Com a juntada de documentos, colha-se nova manifestação ministerial. Em 

caso de inércia, retornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 145272 Nr: 11730-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIEL BRANDÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 Trata-se de execução penal em face de JUNIEL BRANDÃO SILVA, o qual 

cumpre uma pena de 03 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado, 

atualmente em regime semiaberto.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela prescrição da 

pretensão executória (fl. 85/86).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público, 

pois verifico que o recuperando foi condenado a uma pena de 03 anos e 

08 meses de reclusão no dia 19.06.2009, data em que a sentença 

transitou em julgado para a acusação, uma vez que não houve a 

interposição de recurso.

Outrossim, considerando que o prazo prescricional da pena aplicada é de 

08 anos, conforme preceitua o artigo 109, inciso IV e levando-se em 

consideração que entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da 

pena transcorreram mais de 08 anos, o reconhecimento da prescrição da 

pretensão executória é medida que se impõe.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 113 todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUNIEL 

BRANDÃO SILVA.

Caso negativo, após as comunicações de praxe, arquive-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 493513 Nr: 32853-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA KAROLAINY RODRIGUES 

MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Autos nº 32853-60.2017.811.0042

Código 493513

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando LUANA KAROLAINY RODRIGUES 

MALDONADO cumpre pena no regime semiaberto.

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 13 (treze) dias da pena do recuperando LUANA KAROLAINY 

RODRIGUES MALDONADO, em face das 160 (cento e sessenta) 

horas/aula estudadas.

 Atualize-se o cálculo de pena constante nos autos e, em seguida, oferte 

vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

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): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 126699 Nr: 12445-63.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZENIR SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos, etc.

Diante do elevado número de violações decorrente do incorreto uso do 

monitoramento eletrônico, determino a realização de cálculo de pena, 

excluindo todos os dias em que houve descumprimento das condições 

relativas ao regime semiaberto.

 Logo após, à Defesa, ao Ministério Público e, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 388036 Nr: 2153-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Edson de Souza Brito.

2. O penitente encontra-se preso desde o dia 10.09.2018.

3. A presente execução diz respeito a duas condenações, uma em regime 

inicialmente semiaberto e outra no aberto.

4. É o relato. Decido.

DA UNIFICAÇÃO
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 5. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 02 guias juntadas aos autos, tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, as quais totalizam 05 anos de reclusão.

6. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até o último 

dia de comparecimento no regime semiaberto (descontadas as faltas) o 

apenado cumpriu 01 anos, 05 meses e 18 dias de sua pena, restando-lhe, 

portanto, 03 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, motivo pelo qual, em 

vista a reincidência delitiva, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“c” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o cumprimento 

da reprimenda.

7. Elabore-se cálculo de pena atualizado, dando-se, posteriormente vista 

às partes para manifestação.

8. Após a elaboração do cálculo dê-se vista às partes para manifestar, 

com posterior conclusão.

9. Sem prejuízo, para inserção do penitente no regime de pena e 

realização de justificação, designo audiência para 22.10.2018, às 14h.

 10. Requisite-se o executado e intime-se (caso seja solto).

11. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

12. Consigno que o cálculo de pena deve estar nos autos antes da data 

da audiência.

13. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 314600 Nr: 13461-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdevino Vieira Guimarães - 

OAB:17692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17692/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o(a) recuperando(a) cumpriu 

integralmente a sanção imposta na sentença condenatória, motivo pelo 

qual, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento no art. 107 da CP c/c art. 66, inciso II, e art. 109, ambos da 

LEP, declaro extinta a pena do(a) condenado(a).

No mais, determino seja realizado cálculo da pena de multa, acaso 

existente (o que deverá ser certificado pela gestora judiciária), bem como 

das custas processuais.

Após, intime-se o(a) recuperando(a) para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento mediante expedição da guia correspondente.

Havendo pedido de parcelamento e/ou isenção, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, com posterior conclusão.

Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado o 

apenado, proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT 

e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 140182 Nr: 6455-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, altero o horário de início da audiência admonitória para às 08:00 

horas do dia 19.12.2018.

Requisite-se o recuperando e intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 470890 Nr: 10808-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR FLORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

FIDELES - OAB:OAB 20681, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21.613/0, 

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, THAIANY COSMES - 

OAB:25.021

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, altero o horário de início da audiência admonitória para às 08:00 

horas do dia 19.12.2018.

Requisite-se o recuperando e intimem-se as partes.

Solicitem-se o atestado de conduta carcerária e o exame psicossocial, 

caso já não tenham sido solicitados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 387106 Nr: 1129-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vania maria carvalho - 

OAB:7931

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, bem como pelo fato de se tratar de recuperando solto, não me 

resta outra alternativa senão cancelar à audiência designada para o dia 

19.12.2018, às 14:00 horas e redesignar novo ato para o dia 13.02.2019, 

às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando e as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 374818 Nr: 16057-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO AUGUSTINHO DA SILVEIRA 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552/MT

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, bem como pelo fato de se tratar de recuperando solto, não me 

resta outra alternativa senão cancelar à audiência designada para o dia 

19.12.2018, às 14:00 horas e redesignar novo ato para o dia 13.02.2019, 

às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando e as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 469206 Nr: 9096-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, bem como pelo fato de se tratar de recuperando solto, não me 

resta outra alternativa senão cancelar à audiência designada para o dia 

19.12.2018, às 14:00 horas e redesignar novo ato para o dia 06.02.2019, 

às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando e as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 377674 Nr: 19184-42.2014.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18523

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, altero o horário de início da audiência admonitória para às 08:00 

horas do dia 19.12.2018.

Requisite-se o recuperando e intimem-se as partes.

Solicitem-se o atestado de conduta carcerária e o exame psicossocial, 

caso já não tenham sido solicitados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 480097 Nr: 19899-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, altero o horário de início da audiência admonitória para às 08:00 

horas do dia 19.12.2018.

Requisite-se o recuperando e intimem-se as partes.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 111884 Nr: 14805-05.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NAVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 ...DA REMIÇÃO8. Diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 

115 dias entre os meses de abril e setembro de 2018 (fls. 805/809), em 

consonância ao parecer ministerial, e com fundamento no art. 126, § 1º, 

inciso II, da LEP, declaro remidos 38 dias em seu favor.RETIFICAÇÃO DO 

CÁLCULO9. Denota-se que de fato utilizou-se data-base diversa da última 

prisão para a elaboração do cálculo de pena, motivo pelo qual defiro a 

cota ministerial e, por consequência, determino a elaboração de novo 

cálculo de pena, no qual deverá ser adotada a data da última prisão 

(07.11.2018) como base para a progressão de regime.10. Após, dê-se 

vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da 

Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.11. Diante da presente 

decisão, julgo prejudicado o pedido da defesa para progressão de regime, 

visto que após a alteração da data-base o requisito objetivo, 

invariavelmente, não terá sido preenchido.DO LIVRAMENTO CONDICIONAL 

– AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA12. Não obstante a necessidade da 

retificação acima, a mesma não irá alterar a data para preenchimento do 

requisito objetivo do livramento condicional.13. Assim, observando que o 

penitente já atingiu o requisito objetivo do livramento condicional desde o 

ano de 2014, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.14. Sem prejuízo, desde já, designo audiência admonitória para 

o dia 19.12.2018, às 08h.15. Requisite-se o recuperando.16. Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.17. Por oportuno, consigno que o cálculo de 

pena retificado e atualizado, bem como a manifestação ministerial devem 

estar juntadas aos autos antes da data da audiência.18. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 308674 Nr: 5818-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL WILLIAN PEREIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714

 Da análise dos autos, verifico que em audiência realizada no dia 

31.10.2018 (fl. 301), o Juízo da 1ª vara criminal da comarca de Tangará da 

Serra/MT concedeu ao recuperando a progressão do regime de pena para 

o semiaberto.

Contudo, no mesmo ato o recuperando informou que reside nesta 

comarca, ocasião em que declinou seu endereço, motivo pelo qual aquele 

Juízo deixou de fixar as condições do cumprimento de pena em regime 

semiaberto e determinou a remessa do executivo de pena para que este 

Juízo determinasse o início do cumprimento. Por fim, expediu alvará de 

soltura em favor do mesmo.

Diante disso, designo audiência admonitória para o dia 06.02.2019, às 

14:00 horas, com a finalidade de fixar as condições do regime semiaberto.

Intime-se o recuperando no endereço: Rua da Fartura, nº 94, setor B, 

bairro Planalto, Cuiabá.

Intimem-se a defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 387563 Nr: 1635-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEYSONY CRISTIANO FERREIRA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 Intimo a defesa sobre o cálculo de pena elaborado às fls. 133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 376893 Nr: 18323-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 Intimo a defesa sobre o cálculo de pena elaborado às fls. 119.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402817 Nr: 7133-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO HENRIQUE CUNHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Intimo a defesa sobre o cálculo de pena elaborado às fls. 88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389472 Nr: 23071-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY ALBUQUERQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT

 Intimação do réu da sentença, cujo teor final descrevo: "...Tendo em vista 

que o art.66 da LEP prevê, dentre as competências do Juízo de 

Execuções Penais, a de declarar a extinção da punibilidade pelo seu 

integral cumprimento, em consonância com o parecer ministerial de fl. 176 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, para todos os fins 

de direito..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400983 Nr: 5237-81.2015.811.0042
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON BARBOSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO FERREIRA NUNES - 

OAB:33405

 Intimação do réu para no prazo legal, indicar de forma objetiva sobre qual 

indulto requer a concessão de eventual benesses. Intima, ainda, acerca 

do cálculo efetuado às fls. 887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118412 Nr: 4231-83.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CÉSAR CHERENETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANNE PENITENTE - 

OAB:116396

 Intimação do réu da sentença, cujo teor final transcrevo: "...Desta forma, 

a teor do artigo 174 do CTN, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS 

CÉSAR CHERENETA em relação a pena de multa, com fundamento legal no 

artigo 107, do Código Penal..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392116 Nr: 6965-30.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELBERT APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT

 Intimação da do réu da sentença, cujo dispositivo transcrevo: "...Diante 

disso, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III e 110, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SELBERT APARECIDO 

PEREIRA..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365806 Nr: 5691-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON FIGUEIREDO BEZERRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Botelho - 

OAB:17641/MT

 Certifico que, nesta data, procedi com a certidão de intimação para que se 

manifeste e dê vista a defesa do recuperando, acerca do cálculo de pena 

de fls. 475.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 392116 Nr: 6965-30.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELBERT APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT

 Trata-se de execução penal em face de SELBERT APARECIDO PEREIRA, 

o qual cumpre uma pena de 04 anos 08 meses de reclusão em regime 

fechado.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela prescrição da 

pretensão executória (fl.94/97).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público, 

pois verifico que o recuperando foi condenado a uma pena de 04 anos 08 

meses de reclusão no dia 03.06.2008, data em que a sentença transitou 

em julgado para a acusação, uma vez que não houve a interposição de 

recurso.

Outrossim, considerando que o prazo prescricional da pena aplicada é de 

12 anos, conforme preceitua o artigo 109, inciso III e levando-se em 

consideração que entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da 

pena transcorreram mais de 12 anos, bem como pelo fato de que o 

recuperando era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, de 

maneira que a prescrição é reduzida pela metade nos termos do art. 115 

do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida 

que se impõe.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III e 110, todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SELBERT 

APARECIDO PEREIRA.

Caso negativo, após as comunicações de praxe, arquive-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 329821 Nr: 9957-96.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TIBRES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 “Vistos,

Diante do afastamento do Juiz I deste Núcleo, no dia 13/12/2018, via de 

consequência, o grande fluxo de processos em tramitação, uma vez que 

este Magistrado encontra-se respondendo pelos Gabinetes I e II desta 

Vara, dou por prejudicado o presente ato, bem como, redesigno-o para o 

dia 07/02/2019, às 16h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a).

 Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 528185 Nr: 20049-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO WILLIAN SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TOYOHIKO KIYOMURA 

- OAB:118418

 Sem delongas, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e, em seguida, 

ao Ministério Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de 

pena acostado aos autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 

113/10 do CNJ.

Após, venham-me conclusos.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503524 Nr: 42573-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIOZAN DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIOZAN DOMINGOS DOS SANTOS, 

Cpf: 69287090149, Rg: 11043873, Filiação: Sebastiana Domingos dos 

Santos e Arlindo Domingos dos Santos, data de nascimento: 06/03/1972, 

brasileiro(a), natural de Anapolis-MT, convivente, segurança, Telefone 

9320-4228. 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.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 503524.RÉU: MARIOZAN DOMINGOS 
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DOS SANTOS.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra MARIOZAN DOMINGOS DOS SANTOS, já qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 155, § 3º e 4º, inciso II, do Código 

Penal.Conforme ressaí da denúncia, no dia 23 de outubro de 2017, por 

volta das 08h00min., em via pública, situada na Rua 8, bairro São Tomé, 

nesta Capital, o denunciado Mariozan subtraiu (mediante fraude) água e 

energia elétrica pertencentes às Concessionárias Águas de Cuiabá e 

Energisa.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 06/74, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 77, itens “2” e “3”. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507646 Nr: 467-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDEGLEISON GOMES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEDEGLEISON GOMES DE BARROS, Rg: 

20718454, Filiação: Neusilia Gomes de Lira e Orlando Pereira de Barros, 

data de nascimento: 03/02/1990, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), catador de latinha. 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.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 507646.RÉU: WEDEGLEISON GOMES 

DE BARROS.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra WEDEGLEISON GOMES DE BARROS, já qualificado nos autos, 

como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, e artigo 

307, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.Conforme 

ressaí da denúncia, no dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 

20h00min., em frente a Empresa Tarumã, situada ao lado do Colégio 

Master, nesta Capital, o denunciado acima qualificado, agindo de forma 

consciente e voluntária, mediante escalada, tentou subtrair, em proveito 

próprio, coisa alheia móvel consistente em fios de rede elétrica, 

pertencentes à vítima Energisa.Interrogado na fase inquisitiva o 

denunciado negou a pratica delitiva, sendo que nesta oportunidade atribuiu 

a si falsa identidade para omitir seus antecedentes criminais, se passando 

pela pessoa de Wederlylson Gomes de Barros.A conduta descrita na 

peça acusatória foi delimitada com a elementar e circunstância que a 

envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada 

de suporte probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 06/27, 

justificando a viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa para a 

ação penal.Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da 

peça acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), 

RECEBO A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a 

notificação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que 

o denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

40, itens “2” e “3”. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504073 Nr: 43133-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, 

RONALDO AUGUSTO IZIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, Rg: 

26309181, Filiação: Elza Maria de Araujo e Veli Otaviano da Costa, data de 

nascimento: 11/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pintor de parede, Telefone 65 3695-1456. 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.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 504073.RÉU: MAYCON FELIPHE 

ARAUJO COSTA E RONALDO AUGUSTO IZIDRE.Vistos e etc. O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia contra MAYCON FELIPHE ARAUJO 

COSTA E RONALDO AUGUSTO IZIDRE, já qualificados nos autos, como 

incursos no artigo 14 “caput” da Lei 10.826/03.Conforme ressai da 

denúncia, em apertada síntese, no dia 26 de outubro de 2017, por volta 

das 11h00min., os denunciados foram presos em flagrante delito na Rua 

Treze de Maio, bairro Santa Isabel, nesta capital, em razão de portar arma 

de fogo de uso permitido, sem autorização legal. Na oportunidade, foi 

encontrada na cintura do denunciado Maycon Feliphe, 01 (uma) arma de 

fogo calibre 32, sem munição. Conduzidos a Delegacia os denunciados 

alegaram serem proprietários da referida arma (fls. 13/14 e 16/17). As 

condutas descritas na peça acusatória foram delimitadas com as 

elementares e circunstâncias que a envolveram, nos moldes do artigo 41 

do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, 

conforme se verifica às fls. 07/68, justificando a viabilidade da acusação, 

existe, portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes 

os aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação dos denunciados para responderem à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderão 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
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documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que os denunciados deverão constituir 

advogado apto a defendê-los ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim sejam patrocinados pela Defensoria Pública. 

Em caso de já possuírem patrono deverão certificar o Sr. Oficial de 

Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, 

voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

64.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507661 Nr: 481-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GONÇALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, Cpf: 

82996563115, Rg: 1020009-6, Filiação: Zozimo Miranda Filho e Evaldina 

Gonçalves de Miranda, data de nascimento: 05/04/1979, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), chaveiro. 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.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 507661.RÉU: CELSO GONÇALVES 

DE MIRANDA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 155, § 4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Conforme ressaí da denúncia, no dia 21 de dezembro de 2017, por 

volta das 02h15min., na Loja Carllota, situada no bairro Goiabeiras, nesta 

Capital, o denunciado acima qualificado, com vontade livre e consciente do 

caráter ilícito da sua conduta, tentou subtraiu para si e/ou para outrem, 

mediante rompimento de obstáculo, objetos pertencentes a referida loja.A 

conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a elementar e 

circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial 

vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se verifica às 

fls. 06/24, justificando a viabilidade da acusação, existe, portanto justa 

causa para a ação penal.Estando assim, presentes os aspectos formais 

essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 

395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e 

a notificação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que 

o denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

36, itens “2” e “3”. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de março de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459366 Nr: 36798-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4561

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ADRIANO AMBROSIO PEREIRA. OAB/MT: 4.561

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/02/2019, ÀS 14:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473270 Nr: 13182-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ ORMOND JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA ´RELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. AÉCIO BENEDITO ORMOND. OAB/MT: 6397

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo 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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528060 Nr: 19937-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANDRO ESTRELA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. LOURIVAL CRUZ DIAS. OAB/MT: 19538/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 29/08/2018, às fls. 

121/132, nos autos acima mencionados, na qual o réu ELIVANDRO 

ESTRELA RIBEIRO DA SILVA, foi condenado nas sanções do artigo 12 e 

15 DA LEI. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do art. 33, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos
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Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355556 Nr: 17369-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON CESAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SENA DA SILVA - 

OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ROGERIO SENA DA SILVA. OAB/MT: 16.571

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 05/11/2018, às fls. 

184/192, nos autos acima mencionados, na qual o réu CLEBERSON 

CESAR DE ARRUDA, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 

4º, inciso I, II E IV do CP, C/C ART. 244-B DA LEI N° 8.069/1990, C/C ART. 

70 DO CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 

pagamento de 13 (treze) dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 33, 

parágrafo 2º, "c" do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161640 Nr: 8972-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SALES GARCIA - 

OAB:8557

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. IVAN SALES GARCIA. OAB/MT: 8557

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 05/11/2018, às fls. 277/280, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu DIEGO SILVA SOARES foi 

absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88769 Nr: 8796-61.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES BATISTA, ETINIEL LIMA DE 

PONTES, JOEL ALVES DA SILVA, ANTONIA DORALICE LIMA DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:ALEXANDRE IVAN HOUKLEF. OAB/MT: 6.703 DR. THYAGO A. 

HOUKLEF RIBEIRO. OAB/MT: 21.880

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 31/10/2018, às fls. 656/659, nos 

autos acima mencionados, na qual os réus ANTONIA DORALICE LIMA DE 

PONTES e JOSÉ ALVES BATISTA foi absolvido, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471696 Nr: 11560-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA. OAB/MT: 12.856 DR. 

ROGÉRIO CONCEIÇÃO PAULO. OAB/MT: 15.886

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/02/2019, ÀS 13:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442334 Nr: 19005-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON AURELIO TOMAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. MIRO AUGUSTINHO DAS NEVES. OAB/MT: 12818

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo 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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449160 Nr: 26131-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO GABRIEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18853

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. WESLEY CHAMOS DE ARRUDA. OAB/MT: 18.853

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/02/2019 , ÀS 13:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.
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Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443514 Nr: 20263-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALEXANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. LUCAS ARRAIS CORREA. OAB/MT: 19.128

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

21/02/2019, ÀS 15:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544332 Nr: 35641-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE PAULA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL SEMPIO - 

OAB:25074/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. EMANUEL SEMPIO. OAB/MT: 25074/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/12/2018 , ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. RATIFICO a decisão de recebimento de 

denúncia. Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/12/2018 às 13h20min., quando então serão ouvidas 02 testemunhas 

comuns e realizado o interrogatório do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44221 Nr: 593-81.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO AGUIAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. NADESKA CALMON FREITAS. OAB/MT: 11.548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 06/11/2018, às fls. 282/285, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu ANILDO AGUIAR COSTA foi 

absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320824 Nr: 20578-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO NEY DA SILVA 

PROVENZANO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO, 

Cpf: 04101720142, Rg: 21659188, Filiação: Luzia de Fatima Armando 

Favaretto, data de nascimento: 26/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Jaru-RO, convivente, adm. de fazenda, Telefone 9203-8325. 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, comprovadas a materialidade e autoria 

delitivas JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO nas penas do delito tipificado no 

art. 304, “caput” do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, 

à dosimetria da pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:Analisando a 

culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua 

conduta não extrapola a gravidade do crime. Infere-se dos relatos que o 

réu tinha conhecimento da procedência do documento e agiu sem maiores 

esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da pena 

nesta fase. Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes 

para aumento da pena base.Ainda, sobre a conduta social do acusado 

não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

apreensão do documento falso. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal em 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.2. Circunstâncias 

l e g a i s : I n e x i s t e m  c i r c u n s t â n c i a s  a g r a v a n t e s  a  s e r e m 

consideradas.Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no 

art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. No entanto, inviável a redução da 

pena por já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).4.3. 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de 

diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual 

mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.5. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu FAYDERSON ARMANDO 

FAVARETTO em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o 

dia-multa no mínimo legal.6. Regime de Cumprimento da Pena:O regime 

inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º 

alínea “c”, do Código Penal.7. Deliberações Finais:Com relação ao 

documento falso apreendido, determino sua destruição nos termos da 

CNGC.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.Com 

o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, 

instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a CNGC.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 12 de 

novembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 549449 Nr: 40369-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA COSTA D AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONÇALVES. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 40369-97.2018.811.0042 (CÓDIGO: 549449) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: CARLOS HENRIQUE DA 

COSTA D AVILA Vistos etc. Havendo nos autos material probatório mínimo 

e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. 

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. 

Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º, da CNGC. Conste no mandado de 

citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao 

requerimento de restituição o réu deverá apresentar comprovante de 

propriedade e, tratando-se de veículo, documento atualizado que permita a 

sua circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. CERTIFIQUE-SE se há laudo 

pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018. MARCEMILA MELLO REIS PENNER 

Juíza de Direito em Substituição

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364044 Nr: 3599-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS, VMP, ARDS, EDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125, MIRO 

AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818, ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 Código 364044

Vistos etc.

 Diante do regime de pena aplicado ao réu EDER DE OLIVEIRA ROSA por 

força da sentença proferida nestes autos, foi determinada a expedição de 

mandado de prisão a ele (fl. 544). Todavia, este juízo não possuía a 

informação de que a condenação referente a estes autos já havia sido 

unificada nos autos de execução penal Cód. 498841 e o réu inclusive já 

havia sido beneficiado com progressão de regime, passando do fechado 

ao semiaberto, conforme informações extraídas do Sistema Apolo-TJMT.

Se assim é, a determinação de segregação do réu Eder levada a efeito 

nestes autos, perdeu a sua finalidade, até mesmo porque ele já está 

cumprindo a pena imposta.

.

Dessa forma, REVOGO a prisão decretada neste feito e DETERMINO seja 

recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado (fl. 

543), procedendo-se as baixas, anotações e comunicações necessárias.

No mais, determino que o Sr. Gestor verifique se o réu encontra-se preso 

por força do mandado proveniente deste feito, de forma que, sendo 

positiva a informação, desde já DETERMINO a expedição do competente 

ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537322 Nr: 28916-08.2018.811.0042

 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): ELISEU SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MESQUITA MORAIS 

- OAB:18.973, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Impulsiono NOVAMENTE 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):

 Cod. Proc.: 527890 Nr: 19792-98.2018.811.0042

 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): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 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, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520167 Nr: 12235-60.2018.811.0042

 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): ALISSON DO ESPIRITO SANTO ANDRADE 

NUNES, MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA, WILSON MARCOS ANJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA 

ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, João Felipe Oliveira do 

Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:19253/E, 
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LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI 

- OAB:14981/MT, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO PEDRO DA SILVA, Filiação: 

Maria Arlinda da Silva e Sebastião Clarindo da Silva, data de nascimento: 

09/02/1960, brasileiro(a), natural de Açai-PR, convivente, comerciante, 

Telefone 99611-4175. 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. INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da 

sentença, para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para 

que manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 

valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não 

comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais 

bens ou valores, e, necessário perdimento..

Sentença: " (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados (...) OSVALDO PEDRO DA 

SILVA, brasileiro, natural de Assaí/PR, nascido em 09/02/1960, filho de 

Maria Arlinda da Silva e Sebastião Clarindo da Silva, residente na rua 06, 

quadra 28, Casa 488, bairro Jardim Industriário II, em Cuiabá/MT nas 

sanções do crime previsto no nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006 (...) TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de OSVALDO PEDRO DA SILVA , brasileiro, 

natural de Assaí/PR, nascido em 09/02/1960, filho de Maria Arlinda da Silva 

e Sebastião Clarindo da Silva, residente na rua 06, quadra 28, casa 488, 

bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...) Regime 

prisional de ínicio FECHADO (...)."

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407033 Nr: 11648-43.2015.811.0042

 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): ELISANGELA LOPES DA SILVA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/O, JOSE LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169, 

karine Aparecida Brinquedo Benides - OAB:23227

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404457 Nr: 8891-76.2015.811.0042

 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): JACKSLEY GOMES VIEIRA, EDUARDO 

FERREIRA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKSLEY GOMES VIEIRA, Rg: 

24495336, Filiação: Darcy Ferreira Gomes Vieira e Jose Garcias 

Rodrigues Vieira, data de nascimento: 15/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), instalador de som, Telefone 9325-7888. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca dodesejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

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, 29 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445455 Nr: 22343-22.2016.811.0042

 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): MATEUS LUCAS DA SILVA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 368562 Nr: 8736-10.2014.811.0042

 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): CRISTHIAN MAYCON ALMEIDA BARROS, 

SERGIO RICARDO DE MATTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pretensão 

punitiva do Estado com relação a CRISTHIAN MAYCON ALMEIDA 

BARROS, ante a incidência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 

107, inciso IV c/c arts. 109, inciso V e 110, § 1°, c/c art. 115, todos do 

Código Penal.Quanto ao documento de identidade de fl. 92, malgrado o teor 

da certidão de fl. 286, o mantenha encartado até eventual pedido de 

desarquivamento para restituição, que independerá de nova deliberação 

para ser devolvido ao respectivo proprietário.Certificado o trânsito em 

julgado em relação ao réu CRISTHIAN, procedam-se as baixas e 

anotações necessárias.Já em relação ao réu SÉRGIO, RECEBO o recurso 

de apelação interposto de próprio punho pelo mesmo (fl. 290), em seus 

legais e jurídicos efeitos.Considerando que as razões recursais serão 

apresentadas na instância superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do 

CPP (fl. 287), encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para processamento e julgamento do recurso.Procedam-se as 

anotações necessárias.Às providências. Expeça-se o necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477562 Nr: 17389-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 531587 Nr: 23367-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RIBEIRO PAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 Em decorrência da certidão retro, por determinação verbal do MMº Juiz 

Wladymir Perri, redesigno a audiência para o dia 05/02/2019, às 15h45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 535085 Nr: 26798-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570-B

 Em decorrência da certidão retro, por determinação verbal do MMº Juiz 

Wladymir Perri, redesigno a audiência para o dia 05/02/2019, às 16h00min.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa dos ADVOGADOS para 

ciência:

Informações recebidas da Vara de Auditoria Militar da Comarca de 

Vitória-ES, em 27/11/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

8082018968425:

1) Carta Precatória expedida para inquirição da testemunha Cel PM RR 

ANTONIO RIBEIRO LEITE foi redistribuída da 7ª Vara Criminal da Comarca 

de Vila Velha-ES, em 28/09/2018, para a Vara de Auditoria Militar da 

Comarca de Vitória-ES, sob nº 0019609-35.2018.8.08.0035;

2) Audiência de Instrução designada para 17/12/2018, às 13h30min, 

perante àquele juízo, Fórum Criminal - Fórum Des. José Mathias de Almeida 

Netto, Rua Pedro Palácios, nº 105, Centro, Vitória-ES, CEP 29015-160.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437211 Nr: 13579-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 Vistos, etc...

Homologo a desistência da testemunha Fernando Anastácio Padilha, 

requerida pelo Ministério Público.

No tocante ao requerido no segundo parágrafo da folha retro, determino a 

extração de cópia destes autos a fim de que seja instaurado procedimento 

para averiguar o possível crime de desobediência cometido por Marcos 

Carmo da Silva.

Deixo de me manifestar quanto à aplicação de multa em virtude deste juízo 

não ter conhecimento quanto à situação financeira da testemunha.

Designo o dia 11/12/2018 às 14h30min, a fim de que o acusado preste 

depoimento em juízo.

Faça-se a devida requisição junto a Penitenciária em que o acusado 

encontra-se segregado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445179 Nr: 22034-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUYTER PERDIGÃO NERIS, DEBORA MELO 

DE SOUZA, REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 Código: 445179

Vistos, etc.

Diante do teor do ofício n° 117/2018 (cópia anexa) em que a Defensoria 

Pública pede a redesignação das audiências pelos motivos ali expostos, 

redesigno o ato para o dia 25 de janeiro de 2019, às 16h00.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Saem os presentes intimados.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 539859 Nr: 31337-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIVIA SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARECIDA 

TEIXEIRA - OAB:24598 GO

 I - Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

23 de janeiro de 2019, às 14h45 para a realização do ato deprecado, 

devendo-se expedir o necessário.

II – Comunique-se o Juízo Deprecante.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 141134 Nr: 8379-06.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANO 

ALVES DA SILVA, ADÍLIO NASCIMENTO DA SILVA, JULIANO DE SOUZA 

MATOS, MIGUEL JOSÉ COSTA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Sérgio Batistella - OAB:9.155

 “Vistos, etc.

 I – Diante da ocorrência 03, redesigno o ato para o dia 11 de abril de 

2019, às 16h00 para as oitivas das testemunhas faltantes, bem como os 

interrogatórios dos acusados.

II – Outrossim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e à Defensoria 

para se manifestarem acerca das testemunhas faltantes, bem como 

quanto aos endereços dos acusados, conforme requerido (ocorrências 

02 e 03).

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes
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Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 378668 Nr: 20279-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR SANTOS DE ABADIA, 

WALLACE KLEBER SILVA SOUZA DA CRUZ, VINICIUS DOS SANTOS 

FERRAZ, BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO, ANDRE LUIZ PEDROSO 

DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Código: 378668

Vistos, etc.

Diante do teor do ofício n° 117/2018 (cópia anexa) em que a Defensoria 

Pública pede a redesignação das audiências pelos motivos ali expostos, 

redesigno o ato para o dia 16 de abril de 2019, às 16h30.

 Dê-se vistas dos autos às partes para eventuais manifestações acerca 

das testemunhas faltantes.

Saem os presentes intimados.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 534632 Nr: 26344-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA, 

NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO - 

OAB:14131, Catiane felix cardoso de souza - OAB:, CATIANE FELIX 

CARDOSO DE SOUZA - OAB:14131/MT

 Vistos, etc.

Diante da Portaria n° 678/2017-PRES, que decreta ponto facultativo no dia 

01.11.2018 (anexo), redesigno a audiência de instrução e julgamento par o 

dia 07 de dezembro de 2018, às 16:15.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 426970 Nr: 2251-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695/MT

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre 

as testemunhas faltantes, como requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h30 para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado.

III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 497315 Nr: 36451-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600-MT

 “Vistos, etc.

 I - Inicialmente, consigno que as testemunhas arroladas na inicial não 

foram devidamente cadastradas, tampouco intimadas para o ato.

II - Diante disso, DETERMINO que sejam feitas as anotações devidas no 

sistema pertinente.

III - Desde já, designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 14h30. Expeça-se o necessário para a 

realização do ato.

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480695 Nr: 20467-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO 

HENRIQUE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Código: 480695

Vistos, etc.

Considerando que este Magistrado estará de licença médica na data 

aprazada para a realização da audiência, redesigno o ato para o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 14h00.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para eventual manifestação 

acerca das certidões negativas.

Dê-se ciência à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445163 Nr: 22015-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, 

GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098/MT, FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - OAB:13355/MT, 

NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 Vistos, etc...

Os autos vieram conclusos em virtude da defesa, por ocasião da 

audiência de instrução e julgamento que se encerrou (fls. 331/verso), 

pugnar pela revogação da prisão preventiva em face de Paulo Marcos 

Cebalho da Silva Dias, arguindo que, a ser ver, não se fazem mais 

presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo.

Oportunizada a manifestação ao Ministério Público, fls. 345-verso, item 6, 

requereu a manutenção, por não observar quaisquer fatos novos que 

ensejassem na revogação, conforme os termos do art. 316 do CPP.

Pois bem, analisando o pedido de revogação feito em mídia (CDR – fl. 340), 

observo que a defesa pugna pela revogação por não constatar os 

motivos ensejadores do decreto preventivo, aduzindo ainda que os 

acusado é primário, tem endereço fixo, é possuir de boa estrutura familiar, 

não possuindo ainda, condições para se evadir do distrito da culpa.

Ora, depreende-se que o decreto preventivo foi em virtude do acusado 

ameaçar a família da vítima e querer retomar a todo custo o namoro com a 

Srta Bruna, irmã da vítima, impingindo ameaças e coagindo.

Da análise acurada acerca do pedido, coaduno com o parecer do 

Ministério Público, pois apesar da instrução processual ter findado, os 

motivos que ensejaram no decreto preventivo, ainda persistem, motivo 

pelo qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
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Intimem-se as defesas para que apresentem os respectivos memorais.

Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523847 Nr: 15827-15.2018.811.0042

 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): GABRIEL ALVES DE SOUZA, RENAN 

AUGUSTO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008/O

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, procedeu-se com o interrogatório do réu GABRIEL ALVES DE 

SOUZA. CHAMO O FEITO A ORDEM, vez que a fl. 04/v consta que a 

pessoa de RENAN AUGUSTO NEVES DA SILVA, igualmente foi 

denunciado e embora o inteiro teor do despacho de fl. 60, por algum lapso 

da escrivaninha determinou-se a fl. 61, unicamente pela notificação do 

corréu GABRIEL ALVES DE SOUZA. Assim sendo, visando regulamentar a 

marcha processual, DETERMINO pela notificação do corréu RENAN para 

que apresente defesa previa no prazo legal, constando no mandado o 

primeiro paragrafo do despacho de fl. 60 e desde já DESIGNO o dia 

21/02/2019, às 16:10 horas, para audiência de instrução, visando o 

interrogatório do réu Renan e das testemunhas arroladas. DETERMINO 

também que proceda a retificação na capa do processo, incluindo-se o 

nome do réu RENAN AUGUSTO NEVES DA SILVA. Cumpra-se. NADA 

MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que 

lido e achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Marcio 

Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486274 Nr: 25913-79.2017.811.0042

 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): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Nos termos do despacho de folhas 158, impulsiono os autos, no sentido 

de intimar a advogada da defesa para, em cinco dias, apresentar suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 551338 Nr: 42169-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DENONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ( DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 07/02/2019, às 15:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Em tempo, verificando que a denuncia encontra-se ilegível, DETERMINO a 

Srª Gestora que se oficie o Juízo deprecante, para que no prazo de 05 

(cinco) dias encaminhe copia da denuncia.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 533593 Nr: 25340-07.2018.811.0042

 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): CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ( DR. DAVID BRANDÃO ). - 

OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

103), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado CHRISTIAN MARQUES 

QUEIROZ como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 543083 Nr: 34457-22.2018.811.0042

 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): WILLIAN HENRIQUE ALCÂNTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:23.603

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa 

(fl.78), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado WILLIAN HENRIQUE 

ALCANTARA DA SILVA como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 534974 Nr: 26663-47.2018.811.0042

 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): LEANDRO EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO a DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado LEANDRO EMILIANO DE 
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JESUS como incurso nos artigos da lex repressiva nela mencionados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 

15:00 horas, para interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.Por todas as razões acima e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

aforado pela defesa do acusado LEANDRO EMILIANO DE JESUS.No mais, 

proceda-se o necessário para realização do ato instrutório ora 

designado.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543083 Nr: 34457-22.2018.811.0042

 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): WILLIAN HENRIQUE ALCÂNTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:23.603

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas nos itens I, II e III da cota ministerial 

ofertada de fl. 65, devendo a Secretaria providenciar o apensamento dos 

APFD de Cód. 541124 ao presente feito.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retornem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420707 Nr: 26206-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa 304/308 

OAB/MT 13.025, para que tome ciência da sentença proferida às fls. 

304/308.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473399 Nr: 13312-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Moura da Silva - 

OAB:2863

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2.863, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331180 Nr: 11530-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA, JHONY 

BARBOSA PEREIRA, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ALBERTO GONÇALVES - OAB:2886, DR. ALBERTO 

GONÇALVES - OAB-MT 2886-A - OAB:, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados ALBERTO 

GONÇALVES OAB/MT 35313 e ELIDIA PENHA GONÇALVES OAB/MT 

2886-A, da audiência designada para o dia 14/12/2018 às 13h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473394 Nr: 13307-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Gonçalves da 

Silva Oliveira - OAB:12.954, Flavio Lúcio Santana de Oliveira - 

OAB:16.751

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado LUCIANA ROSA 

GOMES OAB/MT 7.848/B, para que informe se pretende a habilitação da 

vítima no presente feito, o que deverá ser expressamente requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300336 Nr: 17496-84.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR PESARINI, WALDECY ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7920, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, DÉCIO 

ARANTES FERREIRA OAB/MT 5.920, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES 

OAB/MT 11.039, FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB/MT 11.700 e JULIANA 

MOURA NOGUEIRA OAB/MT 7.920, para que apresentem as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias ou se ratifica as já apresentadas nos 

autos pela defensoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 8606-35.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos conste, ausentes os 

requisitos do artigo 413 e nos termos do artigo 414, ambos do Código de 

Processo Penal, IMPRONUNCIO o réu JOSÉ GERALDO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos.Após o trânsito em julgado do presente 

“decisum”, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 300336 Nr: 17496-84.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR PESARINI, WALDECY ALVES 

DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7920, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que, conquanto a defensoria tenha 

apresentado as alegações finais do réu Ivan César Pesarini em 

06/08/2018, anteriormente (dia 12/06/2018) já havia sido protocolada 

petição juntando aos autos procuração outorgada pelo referido acusado 

aos causídicos constantes à fl. 291.

Desta feita, converto o julgamento em diligência e determino que se abram 

vista dos autos aos procuradores do réu Ivan César para que, no prazo 

legal, apresente suas derradeiras alegações ou ratifique as já 

apresentadas nos autos pela defensoria.

Antes, porém, à Secretaria para que proceda às anotações necessárias 

na capa dos autos e no Sistema Apolo, a respeito dos advogados 

constituídos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 349666 Nr: 10717-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

ABSOLVO o réu ADAWILSON LIMA DE SOUZA, devidamente qualificado, 

do crime de estupro na modalidade tentada, previsto no artigo 213, §1º, 

c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima A. da S. 

B., nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e dos 

crimes de: estupro na forma tentada previstos no artigo 213,§1º, c/c o 

artigo 14, inciso II, do Código Penal; estupro de vulnerável tentado, 

previstos no artigo 217-A, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal; e 

satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, 

previsto no artigo 218-A do Código Penal, contra as vítimas L. J. B.R., D. N. 

A., R. da S. H., T. K.da S.N.e N. M.P. da S., com fulcro no artigo 386, 

incisos V e VII, do Código Penal.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos e procedam-se as baixas e anotações de 

est i lo .Exped ien tes  necessár ios .  Pub l ique-se .  Reg is t re -se . 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 300336 Nr: 17496-84.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR PESARINI, WALDECY ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7920, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039

 Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

À Secretaria para que certifique acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida à fl. 178 e encaminhada à Comarca de Umuarama/PR.

Tendo sido integralmente cumprida, certifique acerca da apresentação de 

resposta à acusação pelo réu Ivan Cesar Pesarini e registrem-se os autos 

conclusos.

Em caso contrário, vista ao Ministério Público para manifestação quanto à 

citação do referido réu.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478505 Nr: 18340-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa ADEMIR 

RODRIGUES CARVALHO OAB/MT 10.245, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

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):

 Cod. Proc.: 461422 Nr: 1254-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isac Rocha Nunes - 

OAB:8.125

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. ISAC 

ROCHA NUNES, OAB N° 8.125 para apresentar resposta à acusação. No 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451283 Nr: 28379-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE FRANCISCA MARANHÃO QUEIROZ 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico e dou fé que atendendo a decisão de fls. 76/77 proferida no 

incidente cód 451283 - n. 28379-80.2016.811.0042, procedi a 

RESTAURAÇÃO dos autos cód 84919 com cópias da denúncia, alegações 

finais do Ministério Publico e Alegações Finais da Defesa de Dione 

Francisca Maranhão Queiroz Almeida, bem como cópia da decisão acima 

reerida que proferiu sentença de extinção de Punibilidade dos autos 

restaurados, com fundamento legal no artigo 107, IV, c/c art. 109, III, do 

Código Penal. Em seguida, arquivei estes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84919 Nr: 5638-95.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE FRANCISCA MARANHÃO QUEIROZ 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico e dou fé que atendendo a decisão de fls. 76/77 proferida no 

incidente cód 451283 - n. 28379-80.2016.811.0042, procedo a 

RESTAURAÇÃO destes autos com cópias da denúncia, alegações finais 

do Ministério Publico e Alegações Finais da Defesa de Dione Francisca 

Maranhão Queiroz Almeida, bem como cópia da decisão de fls. 76/77 que 

proferiu sentença de extinção de Punibilidade destes autos, com 

fundamento legal no artigo 107, IV, c/c art. 109, III, do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389186 Nr: 3335-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084, WELLINGTON RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ. 

Impulsiono estes autos para que seja intimado o advogados de defesa Dr. 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO, OAB N° 11.991, para apresentar 

alegações finais em favor da ré PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE, no 

prazo legal, conforme fls. 230.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434705 Nr: 28571-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, MÁRIO 

BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, implusiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa dos réus 

MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO E MARIO BORGES JUNQUEIRA, para que 

no prazo legal se manifestem acerca do artigo 402 do CPP conforme 

determinado às fls. 2.216.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 550458 Nr: 41277-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISSON CHAVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Martins 

Reinaldo - OAB:151708

 CARTA PRECATÓRIA N°. 41277-57.2018.811.0042

ID. 550458

VISTOS, ETC.

Cumpra-se conforme deprecado.

Após, cumprida ou comprovada a impossibilidade de cumprimento, 

proceda-se a sua devolução ao Juízo deprecante, com as homenagens de 

estilo, baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 22 de novembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 451283 Nr: 28379-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE FRANCISCA MARANHÃO QUEIROZ 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Portanto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de DIONE FRANSCISCA MARANHÃO QUEIROZ ALMEIDA, 

em relação ao delito de denunciação caluniosa, apurado na AÇÃO PENAL 

Nº 5638-95.2006.811.0042 – CÓD. 84919, com fundamento legal no artigo 

107, IV, c/c artigo 109, III, do Código Penal.Feitas as anotações e 

comunicações, arquivem-se os autos.Publique-se. Lançada a sentença no 

Sistema Apolo, estará registrada.Intime-se. Conforme preceitua o artigo 

1.387 da CGNC/MT: "na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato".Deixo de proceder 

a reconstituição dos autos nos termos dos artigos 541 a548 do CPP, em 

atendimento do princípio da economicidade e uti l idade 

processual.Atuem-se as peças arrecadadas (alegações de ambas às 

partes) com essa decisão e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 474338 Nr: 14238-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKELINE APARECIDA MOURA - 

OAB:6064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar o 

levantamento da constrição incidente sobre o imóvel registrado sob a 

matrícula nº 67.094, livro 2-GQ, nos termos do art. 678 do Estatuto 

Processual Civil.Considerando os fundamentos da ação, em que sequer 

se discutiu a origem do bem, inaplicável à espécie o disposto no art. 130, 

parágrafo único do CPP.Sem custas.Transitando em julgado, arquive-se, 

promovendo as baixas de estilo e anotações de praxe.Desentranhe-se os 

documentos de fls. 142/144, transladando-o com cópia desta decisão para 

os autos da Medida Cautelar n. 20715-95.2016.811.0042 – Código 

443925.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências.Cuiabá - MT, 

08 de novembro de 2018Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 360603 Nr: 23383-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR 

CORRÊA ARAÚJO, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, CESAR ROBERTO ZILIO, 

VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, EDÉSIO CORRÊA, DIEGO PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - OAB:, 

ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512, BRUNO SAMPAIO 

SALDANHA - OAB:8764/MT, CÁSSIA ADRIANA FORTALEZA - 

OAB:12.908/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993-O/MT, DÉLIO LINS E SILVA - OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO 

LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159, EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - 

OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363/MT, EUSTAQUIO 

INACIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - OAB:16371, JOAO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO VICTOR 

OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, LUIZ ALBERTO 

DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, MARCELA SILVA ABDALLA - 

OAB:22712/O, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINICIUS ANDRADE MARINHO - 

OAB:20.915/MT

 Ação Penal nº. 23383-44.2013.811.0042 – Código 360603

Réu(s): Silval da Cunha Barbosa e outros

Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que restaram infrutíferas 

todas as diligencias para intimar os réus CESAR ROBERTO ZILIO, PEDRO 

ELIAS DOMINGOS DE MELLO, FRANCISCO ANIS FAIAD, ALAOR ALVELOS 
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ZEFERINO DE PAULA e DIEGO PEREIRA MARCONI, conforme certidões 

dos oficiais de justiça encartadas às fls. 1889/1892, 1908/1909 e 

1910/1911.

 Às fls. 1917 e 1919, a defesa dos acusados ALAOR ALVELOS 

ZEFERINO DE PAULA e DIEGO PEREIRA MARCONI, declinou novo 

endereço para intimação.

Verifica-se, ainda, que não foi possível proceder a intimação das 

testemunhas MAURO CESAR PEREIRA, FLAVIANO KLEBER TAEUS 

FIGUEIREDO, LUDIO FRANK MENDES CABRAL e ARLAN LINO EDEUS, 

arroladas na resposta à acusação apresentada pelo réu FRANCISCO 

ANIS FAIAD, conforme motivos expostos às fls. 1901/1902 e 1912/1913.

 Desta forma, expeça-se novos mandados com a finalidade de intimar os 

réus supracitados, bem como, as testemunhas Ludio Frank Mendes Cabral 

e Arlan Lino Edeus.

Com relação as testemunhas Mauro Cesar Pereira e Flaviano Kleber Taeus 

Figueiredo, considerando a informação de que os mesmos não mais 

residem/trabalham nos endereços declinados, intime-se o advogado de 

defesa para apresentar os novos endereços, no prazo de 24 horas.

Em razão da proximidade da audiência designada, qual seja, o dia 04 de 

dezembro de 2018, cumpra-se em regime de URGÊNCIA.

 Expeça-se o necessário

Às providências.

 Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426260 Nr: 1516-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉSAR HENRIQUE 

DE ALMEIDA SAMPAIO, para devolução dos autos nº 

1516-87.2016.811.0042, Protocolo 426260, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517977 Nr: 10208-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALENTIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rossi da Silva - 

OAB:19530

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que em decisão de fl. 51 fora determinado 

a intimação do advogado de Defesa para apresentar procuração nos 

autos, contudo, em consulta ao Sistema Apolo, tal determinação não foi 

cumprida.

Desta forma, INTIME-SE o advogado de Defesa – via DJE, para que em 15 

(quinze) dias, apresente procuração nos autos.

Decorrido tal prazo, certifique-se e dê vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517866 Nr: 10094-68.2018.811.0042

 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: JMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMAM, SAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiffany Midory Rodrigues 

Kanashiro - OAB:15623/MT

 (...). Com efeito, verifico que o próprio requerente concordou com a 

realização de visitas assistidas pela Equipe Multidisciplinar até a realização 

de nova Audiência de Conciliação – fls. 182/183.Nessa ordem de ideias, 

REVOGO a decisão liminar de fls. 105/106 e DEERMINO a realização de 10 

(dez) VISITAS ASSISTIDAS do requerente à filha menor, perante a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo, a se realizar uma vez por semana, com 

duração de uma hora cada visita, mediante relatório circunstanciado nos 

autos. Para tanto, NOTIFIQUE-SE À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.Ainda, a fim 

de melhor estreitar os laços entre o requerente e sua filha, entendo que 

nada obsta o genitor de presentear a menor com um celular, para melhor 

viabilizar o contato entre ambos. De igual forma, considerando que fora 

realizado Estudo Psicossocial tão somente com o requerente, em abril de 

2018 – fls. 91/96, DETERMINO a Realização de novo ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com o requerente, requerida e o filha menor das 

partes.Deixo de determinar a inclusão do companheiro da requerida e da 

namorada do requerente na realização do estudo psicossocial em 

comento por entender ser desnecessário no presente caso.Notifique-se à 

Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso, 

no prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado as condições afetas 

ao exercício da guarda da menor pelos genitores.Ademais, havendo 

notícia de suposta prática de ALIENAÇÃO PARENTAL por parte da 

requerida – fls. 179/181, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.Consigno, outrossim, que os documentos requisitados à 

Escola da filha menor das partes já se encontram aportados às fls. 

184/233 dos autos.Por fim, considerando a impossibilidade da Defensoria 

Pública Cível continuar atuando no patrocínio da requerida – fl. 234, 

INTIME-SE pessoalmente a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, constitua novo patrono ou, em sendo o caso, requeira a nomeação 

de algum Núcleo de Prática Jurídica para sua defesa.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 383759 Nr: 25721-54.2014.811.0042

 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: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, marcio mendanha cardoso - 

OAB:11290

 (...). Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro 

nos artigos 5°, LXVII, da CF, e 528 do CPC/2015, DECRETO A PRISÃO do 

executado JESUS FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, data de nascimento: 

22/10/1963, natural de Rio Verde/GO, filho de Geraldo de Sousa França e 

Alzira Ferreira de Miranda França, podendo ser localizado na Av. Espigão, 

nº 1240, setor 04 – Drogaria Sta Mônica, bairro Tijucal, Cuiabá/MT ou na 

Av. Edson Luis, nº 1240, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, que deverá ser 

recolhido à cadeia mais próxima de sua residência, com as cautelas de 

estilo, pelo prazo de 01 (um) mês ou até que cumpra a obrigação, relativa 

aos meses em atraso, valor atualizado que equivale a R$ 3.799,00 (três mil 

setecentos e noventa e nove reais).EXPEÇA-SE o competente MANDADO 

DE PRISÃO, para os devidos fins, requisitando-se reforço policial para 

apoiar o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da diligência.Consigno, por 

oportuno, que a “prisão será cumprida em regime fechado, devendo o 

preso ficar separado dos presos comuns” (art. 528, §4º, CPC), “o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas” (art. 528, §5º, CPC), e “paga a 

prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de 

prisão” (art. 528, §6º, CPC). Intime-se a exequente, por meio seu patrono – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 
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providências.Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 425119 Nr: 233-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON FERREIRA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B/MT

 Ação Penal n. 233-29.2016.811.0042 (Cód. 425119)

VISTOS.

Tendo em vista que na peça de resposta escrita não foi arguida nenhuma 

preliminar ou prejudicial de mérito, bem como não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

decisão de recebimento da denúncia e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO audiência de Instrução U.N.A para o dia 20.02.2019, às 

15:30min.

INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas arroladas, acusado, bem como seu 

Advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435159 Nr: 11374-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, KALYNCA DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA 

FERREIRA - OAB:22970, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 7.870

 Ação Penal n.11374-45.2016.811.0042 (Cód.435159)

VISTOS.

Diante da juntada de substabelecimento às fls.107, INTIME-SE o Advogado 

Dr. Henrique Cristovão de Assis, OAB/MT 16.738, para que apresente 

memoriais finais no prazo legal.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522904 Nr: 14920-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELAINE BATISTA MAGALHAES 

LIMA, Cpf: 06868462140, Rg: 27790460, Filiação: Alessandra Magalhaes e 

Rosenildo Batista de Lima, data de nascimento: 17/07/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante/ autonoma, Telefone 65 

92338716/36532913. 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: Posto isso, julgo extinto o presente feito, o que faço na forma 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.II. P. R. I.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 548722 Nr: 39765-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDM, LERDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença com fulcro nos art. 528 do CPC.

 II. Compulsando os autos, verifico que, a presente execução de alimentos, 

foi distribuída, por dependência, aos autos de medida protetiva sob código 

nº 517498; que o acordo, objeto desta execução, foi celebrado e 

homologado em data bem anterior ao ajuizamento da referida medida 

protetiva e que o acordo foi homologado pelo juízo da 1º Vara de Família e 

Sucessões de Cuiabá.

III. De conformidade com o que se pode concluir da redação contida no 

preceptivo do art. 13 da Lei n. 11.340/06, as Varas especializadas em 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência para 

processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. No vertente caso, conforme restou registrado alhures, o acordo 

homologado, objeto de execução nestes autos, é anterior à prática de 

violência doméstica e, portanto, não decorre da prática de violência 

doméstica, o que torna este juízo, destarte, incompetente para processar 

e julgar a presente celeuma.

V. Ademais, não bastasse isto, de conformidade com o que estatui o art. 

516, II do CPC, o cumprimento de sentença deve se dar no juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ou seja, no juízo da 1º Vara 

de Família e Sucessões de Cuiabá.

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação e, por corolário, determino, após as baixas e anotações de 

estilo, seja remetido o presente feito para a 1º Varas de Família e 

Sucessões desta Capital.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 545068 Nr: 36311-51.2018.811.0042

 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: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro parcialmente o pedido liminar e, por corolário, arbitro alimentos 

provisórios mensais no importe de R$ 286,20 (duzentos e oitenta seis 
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reais e vinte centavos), equivalentes a 30% do salário mínimo vigente em 

favor dos filhos menores, importe este que deverá ser depositado pelo 

requerido na conta indicada pela autora.VIII.Para audiência de conciliação 

e julgamento, designo o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

13h00min.IX.Cite-se o requerido para que compareça a audiência 

designada e nela, não havendo acordo, apresente resposta, bem como 

para que compareça acompanhado de suas testemunhas (3 testemunhas 

no máximo).X.Intime-se o autor para que compareça a audiência 

acompanhado de suas testemunhas (3 testemunhas no 

máximo).XI.Havendo afirmação de que a autora não tem condição de 

pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e 

presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem faz tal afirmação (§ 1º 

do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita.XII.Notifique-se o Ministério Público.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547526 Nr: 38602-24.2018.811.0042

 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: GGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. 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 25 de janeiro de 

2019, às 13h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciária.

II. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

III. Cite-se o réu 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.

IV. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

V. 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).

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Havendo declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da Lei 

de Assistência Judiciária.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 550658 Nr: 41454-21.2018.811.0042

 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 PERPETUO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA FORES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de Ação de Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Partilha de Bens proposta por Antonio Perpetuo Pereira 

em fase de Katia Regina Fores da Costa, por meio do físico.

II. Lucubrando o feito, verifico que a presente ação fora, inicialmente, 

distribuída, via distribuidor (meio físico), por dependência à medida 

protetiva número 1031047-39.2018.8.11.0041, distribuída no PJE, a qual 

fora, inicialmente, distribuída ao Juiz II da 2ª Vara Especializada da 

Violência Doméstica e da Família contra Mulher, de modo que, por esta 

razão, em obediência ao que estatui o art. 12 da Resolução n.º 03/2018 

(regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), o presente feito 

deverá ser distribuído pelo PJE.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

determino o cancelamento do protocolo, bem como que sejam procedidas 

às baixas e anotações de estilo e arquive-se o presente feito.

IV. Intime-se a Defensoria Pública Criminal para que tome ciência da 

presente decisão, bem como para que ajuíze a presente ação, via PJE.

 V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547861 Nr: 38907-08.2018.811.0042

 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: MCDS, FLDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Apense-se a ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas, 

distribuída sob o código nº 513646.

II. Após, volvam-me conclusos para analise de litispendência.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125434 Nr: 12594-59.2008.811.0042

 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: ABLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3565-B

 IX.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos:®Defiro os pedidos 

das alíneas “a” e “b” de fls. 809/810 e, por corolário, determino seja 

oficiado a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, 

conforme endereço descrito à fl. 810, para que exclua o nome da autora, 

ora executada, Ana Benedita Leventi de Alcantara do plano de saúde de 

titularidade do requerido, ora exequente, Augusto Ferreira Rodrigues Filho, 

bem como cesse com os descontos de valores referentes à alimentos 

provisórios (20% do salário líquido) junto à folha de pagamento do 

exequente, conforme determinando anteriormente em decisão de fls. 

200/201.®Expeça-se o necessário.X. Quanto ao pedido da alínea “c”, a 

saber: que seja expedido ordem para desocupação do determinado 

imóvel, ante o fato da autora, ora executada, não ter direito a partilha do 

citado imóvel, intime a executada para que se manifeste no prazo de 10 

dias.XI.Após, decorrido o prazo, volvam-me, conclusos para deliberação. 

XII.Proceda-se a alteração do Tipo da Ação para Cumprimento de 

Sentença.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 351013 Nr: 12190-32.2013.811.0042

 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: LADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDLESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luis Figueiredo de 

Arruda - OAB:12814, GILSON E. SANTO NUNES RIBEIRO - OAB:135.090 

- RJ

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Laura Augusta 

da Silva Lagares contra João Félix de Lima e Souza Filho, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor dos 

honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional 

responsável pela atuação em juízo, singeleza e natureza da causa. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 415757 Nr: 20845-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, ADRIELLE TERÇARIAL MARQUES DOS REIS 

- OAB:22813/O, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15623

 Autos n. 20845-22.2015.8.11.0042.I – Alexandre Jung interpõe embargos 

de declaração sustentando, em síntese, 2 pontos, quais sejam: (i) 

sentença não valorou o depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em 

juízo; (ii) sentença foi omissa, pois não analisou o previsto no artigo 168, § 

2º, do Código de Processo Penal (fls. 228/236).É o relatório. Decido.O 

embargo de declaração constitui recurso de motivação vinculada, pois se 

exige motivo predeterminado para sua interposição, conforme prevê o 

artigo 382 do Código de Processo Penal. A tipicidade que autoriza a 

interposição do embargo de declaração é aquela decorrente da 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. A tipicidade impede 

que o órgão judicial julgue além ou fora do erro típico que torna admissível 

o remédio.No caso dos autos, inexiste a pretendida omissão sustentada 

no item (i), eis que a sentença analisou o depoimento da vítima e 

testemunhas de forma suficiente para formar a convicção, ainda que a 

defesa não concorde com as razões invocadas. É evidente, conforme 

mencionado alhures, que o embargo de declaração não constitui recurso 

de revisão, sendo inadmissível seu uso quando a sentença não padecer 

dos vícios expressamente previstos no mencionado artigo 382 (nesse 

sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1277044/ES – Ministro Jorge Mussi – 

Quinta Turma – j. 9.10.2018).Por sua vez, em relação ao item (ii) constato 

que a pretensão da defesa se volta para inovar, nesta fase, sustentando 

tese não delineada nos memoriais finais. Nesse aspecto, não se admite a 

utilização de embargo de declaração com o fim de inovar, invocando 

matéria não submetida anteriormente ao conhecimento judicial.Posto isso:

(a) conheço em parte do embargo de declaração, em relação a matéria 

veiculada no item (i), e, como consequência, julgo o mesmo 

improcedente;(b) não conheço da matéria sustentada no item (ii), pois se 

trata da inovação da quaestio não veiculada nos memoriais finais. II – Int.III 

– Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404376 Nr: 8809-45.2015.811.0042

 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: LEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 Autos n. 8809-02.2015.811.0042.

Em atenção ao acordo apresentado pelas partes – fls. 604/607, registro 

que se trata de acordo envolvendo direitos patrimoniais de caráter 

privado, portanto, pode ser homologado em juízo independentemente de 

processo julgado com sentença de mérito, sem que isso implique em 

afronta aos artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, pois 

existe a possibilidade de transação judicial até o encerramento da 

prestação jurisdicional.

Diante do exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes (fls. 604/607), cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Posto isso, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o presente feito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Efetivado as comunicações e certificado o trânsito em julgado, proceda 

ao arquivamento deste feito com a baixa necessária.

 II. P. R. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 349921 Nr: 11007-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVONETE APARECIDA MEZIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Ferreira de 

Sousa - OAB:OAB/MT 19713

 Autos n. 11007-26.2013.8.11.0042.

I – Gerson Sulzbacher foi denunciado como incurso no artigo 330 do 

Código Penal, pois teria desobedecido ordem legal, consistente não 

descumprimento de medida protetiva (fls. 02/04).

A denúncia foi recebida em 24.9.2013 (fls. 67 e verso).

O acusado compareceu nos autos e apresentou resposta à acusação 

(fls. 124/143).

É o relatório. Decido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de 

que o descumprimento de medida protetiva não configura o crime previsto 

no artigo 330 do Código Penal.

Sobre o tema:

A Lei n. 11.340/2006 prevê consequências jurídicas próprias e suficientes 

a coibir o descumprimento das medidas protetivas, não havendo ressalva 

expressa no sentido da aplicação cumulativa do art. 330 do Código Penal, 

situação que evidencia, na espécie, a atipicidade da conduta. (HC 

338.613/SC – Ministro Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. 

12.12.2017)

A situação narrada na denúncia configura, em síntese, conduta atípica.

Posto isso, julgo improcedente a denúncia e absolvo Gerson Sulzbacher, 

com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 511872 Nr: 4501-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754/MT, VINÍCIUS 

MANOEL - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301/MT

 Autos n. 4501-58.2018.811.0042.

A exequente apresentou informação sobre a satisfação da obrigação 

alimentícia, bem como pugnou pela extinção do presente feito – fl. 37.

Posto isto, julgo extinta a presente execução, o que faço na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda ao arquivamento deste feito com 

as baixas necessárias.

P. R. I. C.
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Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 490253 Nr: 29679-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIR EVARISTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2019, às 16h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359502 Nr: 22051-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059

 Vistos etc.

I. Considerando que a vítima encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

conforme certidão retro e em atendimento ao que estatui o art. 21 da Lei 

11.340/2006, intime-se a vítima da sentença de fls. 156/159, via edital com 

prazo de 20 dias.

II. Após decorrido o prazo, cumpra-se o item XII da referida sentença.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331446 Nr: 11838-11.2012.811.0042

 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: TMLDVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, JULIANA 

GOMES TAKAYAMA - OAB:14119, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10430, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, LUZIA 

ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa, com fulcro nos art. 523 do CPC (fls. 

1.541/1.545).

II. Intime-se o devedor para que, em 15 dias, pague o débito, acrescido de 

custas se houver (CPC, art. 523).

III. Não ocorrendo o pagamento no prazo legal, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios no importe de 10%.

IV. Caso o exequente realize o pagamento parcial do débito no prazo legal, 

a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidirão 

sobre o restante (CPC, art. 523, § 2º).

V. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

VI. Proceda-se a alteração do tipo da ação para cumprimento de sentença.

 VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 472084 Nr: 11928-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDS, EDSA, LCDDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de mandado de prisão cível pelo oficial de 

justiça, considerando a certidão retro, defiro o pedido de reforço policial 

solicitado.

II. Proceda-se o cadastro junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão 

– BNMP 2.0 o mandado de prisão cível expedido alhures.

III. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar nesta Comarca, requisitando-se 

força policial para cumprimento do mandado em questão, devendo, o 

referido ofício, ser subscrito por este magistrado, conforme preconizado 

pelo art. 471, § 1º da CNCGJ.

IV. O aludido ofício deverá se fazer acompanhar de cópia do mandado 

(CNCGJ, art. 471, § 2º).

V. Oficie-se à Eg. Corregedoria Geral da Justiça, informando acerca da 

presente requisição (CNCGJ, art. 472).

VI. O Sr. Meirinho, a quem caberá cumprir o mandado, deverá se 

identificar perante a autoridade cujo auxílio miliciano foi requisitado 

(CNCGJ, art. 473).

VII. A diligência deverá ser realizada com a maior cautela e cuidado, a fim 

de evitar conflitos.

VIII. Havendo obstaculação de quem quer que seja, o oficial de justiça ou a 

pessoa incumbida de cumpri-lo deverá lavrar o auto relativo à obstrução e 

subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinenti aos 

autos e comunicar a este magistrado (CNCGJ, art. 474).

IX. Expeça-se o necessário.

X. Intime-se.

XI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463332 Nr: 3206-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN KLEBER QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15635, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - 

OAB:21538/0

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de Abril de 2019, às 13h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC, observando a cota ministerial de fls. 86/87.
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V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 526827 Nr: 18793-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenice Schmidt Batista - 

OAB:16790

 Vistos etc.

I. Considerando que as partes entabularam acordo extrajudicial (fls. 

28/32), bem como que o referido acordo versa sobre interesse de 

incapaz, fato que impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, 

II) antes de se praticar qualquer decisão nos autos, abra-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste sobre o referido acordo.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 504424 Nr: 43450-88.2017.811.0042

 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: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente.

II. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

III. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406525 Nr: 11119-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial reto e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2019, às 16h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato acompanhando o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 433746 Nr: 9785-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, 

MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18898/O

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de Maio de 2019, às 15h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJe o patrono constituído pelo acusado, bem como a 

advogada da vítima, para que tomem ciência da audiência.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 485032 Nr: 24752-34.2017.811.0042

 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: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426

 Vistos etc.

I. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

II. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 466780 Nr: 6585-66.2017.811.0042

 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: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375/0

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre a 

certidão retro.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425424 Nr: 556-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICESAR JOSE ALMEIDA, MAURA 

APARECIDA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de Maio de 2019, às 17h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC 

para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação do réu para que compareça ao ato.

V. Certifique-se o cumprimento das cartas precatórias expedidas para 

oitiva da vítima Rosalina e da ré Maura. Sendo negativa a certidão, 

oficie-se ao juízo deprecado informações acerca do cumprimento das 

referidas precatórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521804 Nr: 13818-80.2018.811.0042

 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: JVDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o item XII da decisão de fls. 56/59.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 447543 Nr: 24499-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JULIO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de Maio de 2019, às 16h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC II, 

para que tome ciência da audiência e compareça ao ato.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato nos moldes 

do art. 212, § 2° do CPC.

IV. Sendo o réu policial militar, requisite-se sua apresentação ao Comando 

da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 499961 Nr: 39026-03.2017.811.0042

 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: JPSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

guarda, alimentos e partilha de bens.

II. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre a 

certidão de fls. 64.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365907 Nr: 5793-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença.

II. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre a 

certidão de fls. 120, bem sobre a decisão de fls. 117.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437764 Nr: 14172-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:17137/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de Maio de 2019, às 16h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJe o patrono constituído pelo acusado para que tome 

ciência da audiência.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465929 Nr: 5767-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNF, CNF, CIBELLE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO FERRAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, SOFIA ALEXANDRA M. C. V. B. 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B, VÂNILA JUDITH CORREA DE MATOS 

SEGATTO PEREIRA - OAB:24.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALFRANIO BATISTA DA 

SILVA - OAB:14010/MT

 Vistos etc.

I. Defiro parcialmente o pedido de fls. 146/147.

II. Desentranhe a petição de fls. 137/138 e aporte ao processo correto.

III. Indefiro o pedido de intimação do executado por meio de seu patrono, 

haja vista que conforme determina o art. 528, caput, a intimação do 

executado deverá ser pessoalmente.
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IV. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495139 Nr: 34385-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre a 

cota ministerial retro.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341498 Nr: 1281-28.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, F, SGDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de execução de prestação de alimentos.

II. Compulsando verifico que o executado quitou os débitos referentes aos 

meses de novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018, conforme 

comprovante de fls. 177/178.

III. Defiro o pedido de fls. 180/181.

IV. Atenda-se como requer.

V. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 VI. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

pedido d) da manifestação de fls. 180/181.

VII. Após, abra-se vista a Defensoria Pública para que, em três dias, 

aporte aos autos certidão de teor da decisão que fixou os alimentos, a 

qual deverá conter os requisitos previstos no § 2º do art. 517 do CPC. 

Apresentada a certidão, encaminhe-se para protesto, conforme determina 

o art. 528, § 1º, do CPC.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463087 Nr: 2931-71.2017.811.0042

 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: PSBQT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josyane Maria Correa da Costa 

Ferreira - OAB:14506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 137, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificadamente.

II. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

III. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428880 Nr: 4357-55.2016.811.0042

 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: PI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TADEU DA SILVA - 

OAB:22.930-O, PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - OAB:22327/0, 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12566/O, ROSINEIDE 

JESUS DE ALMEIDA - OAB:25316/O

 Autos n. 4357-55.2016.811.0042.

I. Ante a não intimação das testemunhas Orotildes Fernandes Masson e 

Sônia Maria do Carmo Masson, redesigno o dia 11.2.2019, primeira data 

livre na pauta, às 15 horas e 30 minutos.

II. Em relação ao pedido de pagamento dos alimentos – fls. 88/90, observo 

que no presente feito não consta decisão arbitrando alimentos, de forma 

que este pedido resta prejudicado.

III. Intimem-se, as testemunhas, as partes e a Defensora Pública.

IV. Dê-se vista ao Ministério Público para ciência do ato designado e da 

petição e documentos apresentados nos autos – fls. 88/97.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444368 Nr: 21162-83.2016.811.0042

 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: DVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que apresente impugnação 

à contestação da reconvenção de fls. 96/97.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 472083 Nr: 11927-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSB, MHSB, SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENÂNCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 86, expeça-se novo mandado de intimação para a 

requerente, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, bem como 

proceda-se a atualização do endereço da mesma.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 536441 Nr: 28065-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148

 Autos n. 28065-66.2018.811.0042.I[...] Posto isso, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.3.2019, primeira data livre na pauta, 

às 14 horas (Código de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a denúncia 

ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a 

intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o 

caso, do querelante e do assistente). Para o caso de testemunha 

residente em outra comarca expeça-se carta precatória para sua oitiva, 

fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no caso de acusado preso e 

120 dias se estiver em liberdade (Código de Processo Penal – Artigo 222. 

A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz 

do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, 

com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória 

não suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos).II. Em decorrência da ausência de 

informação que desautorize a retirada do monitoramento eletrônico e da 

manutenção do recolhimento noturno do acusado, defiro os pedidos para 

a retirada da tornozeleira eletrônica e revogo o recolhimento domiciliar 

noturno imposto ao acusado, bem como determino devolução do botão de 

pânico pela vítima, caso a mesma tenha recebido o respectivo dispositivo, 

o que deve ser comunicado à Gerência de Monitoramento.III. Int.IV. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 874-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDBI, MVBDBI, MI, MBDBI, PBDBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB/MT 12.815 - OAB:, GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono do executado para que se manifeste, no prazo de 10 

dias (art. 485, § 6º do CPC). Caso não haja manifestação no prazo 

considerar-se-á concordância tácita quanto à extinção do presente 

processo.

II. Após, conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532197 Nr: 23938-85.2018.811.0042

 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: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenyffer Kelle pereira 

Bassan - OAB:

 Vistos etc.

 I. Intime-se via DJE o patrono da requerente para que se manifeste sobre 

a certidão retro.

II. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 541047 Nr: 32479-10.2018.811.0042

 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: JBBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique se houve resposta dos ofícios de fls. 18/21.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 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: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação realizada no dia 06/11/2018 (fls. 80/81), sendo 

que o referido acordo versa sobre interesse de incapaz, fato que impõe a 

intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II ) antes de se praticar 

qualquer decisão nos autos.

II. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

referido acordo.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368452 Nr: 8624-41.2014.811.0042

 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: EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA LEITE - 

OAB:24743, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709, MAISA PIRES VIDAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Torno sem efeito o formal de partilha de fls. 254 e 255, haja vista que a 

sentença de fls. 235/240 não transitou em julgado.

 III. Extraiam-se dos autos os formais e certifique o desentranhamento.

IV. Considerando que, por força dos artigos 1.011 e 1.010, § 3º , do CPC, 

o juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal, certifique-se 

acerca da tempestividade da interposição do recurso para fins de futuro 

juízo de admissibilidade recursal pelo Eg. TJ-MT.

V. Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 dias (art. 1010 § 1º, CPC).

VI. Sendo eventualmente suscitadas preliminares relativas às questões 

referidas no § 1º do art. 1.009 em contrarrazões recursais, intime-se o 

recorrente para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (CPC, art. 

1.009, §2º).

VII. Apresentadas as contrarrazões recursais, remeta-se o feito à 

superior Instância para reexame da matéria, conforme previsto no art. 

1010, § 3º, CPC.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 18049-24.2016.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLISON SOUZA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Nos termos do art. 366 , suspendo o curso do processo, bem como do 

prazo prescricional.

III. Proceda-se o cálculo da prescrição, observando o prazo estabelecido 

pela Súmula 415 do STJ, agendando-o no sistema Apolo através do 

andamento 108, conforme determinado no art. 982, § 3º, I da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC.

IV. Após, remeta-se o presente feito ao arquivo provisório, conforme 

determinado no art. 1.349 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça – CNGC.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377736 Nr: 19242-45.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que o Ministério Público já apresentou alegações finais, 

intime-se um dos Advogados do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC Cuiabá 

- UNIJURIS para que, de igual forma, apresente sua alegações finais.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 386117 Nr: 28439-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17658/MT

 Autos n. 28439-24.2014.811.0042.

I. Em decorrência do ofício e certidão de fls. 137 e 139, redesigno o dia 

25.3.2019, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 30 minutos para 

audiência ade instrução. Requisitem-se, com antecedência, os Policiais 

Militares ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 346042 Nr: 6531-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMM, KMM, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA TOLEDO DE 

ALMEIDA NEVES - OAB:11616-B

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500415 Nr: 39423-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

 II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se, pessoalmente, a autora com os benefícios do art. 212 do CPC, 

para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da Mulher 

da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

IV. Sendo negativa a intimação da autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 518681 Nr: 10902-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDOF, ALLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre a 

certidão retro.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112410 Nr: 3952-82.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LA, AKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nabila Omais - OAB:18.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1) Defiro o pedido do Requerente de fls. 43/44;

2) Cite-se por edital o Requerido Abir Omais Omais, no prazo de 10(dez) 

dias em publicação única, conforme previsto no artigo 158, § 4º do ECA 

(incluído pela Lei 13.509/17).

 3) Não sendo contestada a ação, nomeio como Curadora Especial do 

Requerido a Defensoria Pública que atua nesta VIJ. Dê-se vistas a 

Defensoria Pública para que conteste a ação.

4) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Nabila Omais 

OAB/MT 18.413.

5) Após, dê-se vistas ao Ministério Público na condição de custos legis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 3420-21.2012.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, FdOS, KOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA ESPÓSITO 

SANTIN - OAB:20.316-O, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:3.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

1) Tendo vista que o processo já se encontra sentenciado, acolho o 

parecer do Ministério Público de fls. 71, devendo a parte interessada 

ingressar com uma nova ação para requerer a Autorização Judicial;

2) Intime-se a advogada subscritora da petição de fls. 69, Maria Fernanda 

Espósito Santin, OAB/MT 20.316-O, dando lhe ciência que deverá propor 

ação de Autorização Judicial, com os requerimentos que se fizerem 

necessários;

3) Após, retornem estes autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112561 Nr: 4063-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC, JBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19.156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

Tutela Específica, proposta por Alice Moreira da Costa, representado por 

sua genitora Joisina Benedita da Costa, em desfavor do Município de 

Cuiabá, cujo objeto é compelir o ente público a disponibilizar vaga em 

Creche Municipal mais próxima a sua residência.

Decido.

Considerando que o sistema de distribuição de vagas vem sendo realizado 

de forma pública, postergo a apreciação da liminar para após a 

apresentação de resposta pelo Requerido Município de Cuiabá.

1) Cite-se o Requerido Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga 

à Procuradoria Geral do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do 

NCPC, para que, caso queira, conteste a ação;

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

3) Publique a presente decisão para ciência das advogadas Fabiana 

Nascimento de Souza OAB/MT 17.829, Maili da Silva Matoso OAB/MT 

19.156 e Quéren-Hapuque Albernaz Marques OAB/MT 19.614;

4) Após, voltem-me os autos conclusos;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86481 Nr: 2801-57.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cesar Fontes 

Assumpção - OAB:oab/mt 13.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYES 

- OAB:6351

 Vistos etc.

 1) Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o documento de 

fls. 1046/1047;

2) Publique-se para ciência do advogado do Requerente Augusto Cesar 

Fontes Asumpção OAB/MT 13.279;

3) Após, dê-se vistas a Defensoria Pública e ao Ministério Público na 

condição de custus legis;

4) Em seguida, voltem-me concluso

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112717 Nr: 4186-64.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TdOG, IRRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 O Ministério Público manifestou as fls. 42/43, requerendo a emenda a 

inicial, contudo é desnecessária, uma vez que consta na inicial o genitor 

no polo passivo do presente feito. Assim, determino que:

 a) Expeça-se mandado de citação para que o Requerido possa responder 

aos termos da ação;

b) Conste no mandado que o prazo para resposta é de 10 (dez) dias, 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no mandado a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA;

c) Sem prejuízo das providências acima, designo audiência de Justificação 

para o dia 10/12/2018 às 16:00 hrs;

 d) Intimem-se as partes, alertando-o a requerente que deverá comparecer 

acompanhada da criança;

e) Publique-se para ciência do advogado Antônio Augusto Paes de Barros 

OAB/MT 14.147;

f) Notifique-se o Ministério Público dando-lhe ciência.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 3394-47.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos, para intimar o 

advogado do adolescente João Victor Bassit Cavalcanti, para que dentro 

do prazo legal apresente ALEGAÇÕES FINAIS.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43636 Nr: 101-05.2008.811.0057

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE NÍMIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO UBIRACIR OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:9623/MT, 

Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Romko - OAB:9637, 

Rúbia Salah Ayoub - OAB:9239 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN COLETA 

DUARTE, para devolução dos autos nº 101-05.2008.811.0057, Protocolo 

43636, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33332 Nr: 855-51.2017.811.0082

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Acorizal

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 
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Moraes - OAB:8548/MT, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a requerente, por meio do defensor constituído, para que que 

apresente a devida prestação de contas (relatório acerca da utilização da 

madeira com registro fotográfico da obra concluída), no prazo de 10 (dez).

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002739-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JACOB PFANNEMULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

IDA RODRIGUES PFANNEMULLER OAB - 572.191.761-04 (PROCURADOR)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002565-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002565-07.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO LORENÇONI FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002751-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GALLE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002825-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEUSIMAR ODA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI 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 do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo. 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. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza 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: 0502983-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, para que apresente certidões originais nesta Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 30 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500817-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARIVALDO LARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, para que apresente as certidões originais nesta Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 30 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALCIONE LUIZ SARTORI (REQUERENTE)

RUBENS SALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0020385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 30 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002127-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BENEDITA PINHEIRO KIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 30 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Transitada em julgado, INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins 

de cancelamento. Expeça-se o necessário. Oficie-se ao juízo do Juizado 

Especial Criminal Unificado dessa Capital 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. 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 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002386-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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:“(...) Juntado os cálculos, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.”. 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: 1002740-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002740-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL MARTINS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

para juntar aos autos orçamento particular completo para realizar a 

cirurgia na rede privada (incluindo honorários médicos, medicações, 

despesas hospitalares, materiais, OPME, equipamentos, exames e todas 

os demais despesas que possam ser cobradas relativas ao pedido), para 

fins de verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 12153/09. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002726-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002726-17.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA FERNANDA MENDONCA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL Vistos, etc. Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, 

faz-se necessária a comprovação pela parte autora da regulação na rede 

pública para o procedimento pleiteado, conforme recomendação do 

Enunciado 03 da I Jornada de Direito da Saúde. Consta no processo o 

espelho da solicitação junto ao SISREG apenas referente a consulta na 

especialidade em ortopedia (ID 16687701 - Pág. 4). Desse modo, intime-se 

a requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que junte aos autos comprovação da solicitação administrativa junto ao 

SISREG referente ao pedido de cirurgia, para comprovar a recusa 

administrativa e assim justificar o interesse de agir. Após, concluso para 

análise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BODNAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001445-60.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO BODNAR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por ANTONIO BODNAR, em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN e do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que foi membro nomeado da 2ª JARI/DETRAN, 

pelo período de 17/03/2014 a 17/03/2016, contudo, não recebeu a 

vantagem pecuniária no período de novembro de 2014 a julho de 2015. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação, porém, não 
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compareceram à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN O Requerido DETRAN-MT é 

legitimado a figurar no polo passivo da demanda, considerando que era o 

órgão responsável pelo pagamento dos proventos ao requerente. Assim, 

não possui esteio o argumento levantado em sede preliminar quanto à sua 

ilegitimidade. I.II. INCOMPETENCIA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar 

a presente matéria posta em discussão, considerando que se trata de 

pleito para recebimento de vantagem pecuniária que não supera o teto de 

60 (salários mínimos), além de não se tratar de matéria complexa, sendo 

aferível apenas pela análise documental. É o entendimento do Tribunal de 

Justiça em casos congêneres, veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 

2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA 

DE CUIABÁ – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – 

MICROEMPRESA – VALOR DO TRIBUTO QUE NÃO ULTRAPASSA 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO 

IMPROCEDENTE.A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é 

fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo 

do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - 

previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 

004/2014/TP. Considerando que a ação anulatória visa discutir 

parcelamento de crédito tributário de microempresa que não ultrapassa o 

valor de alçada, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, desde que o crédito não 

esteja inscrito em dívida ativa. Conflito improcedente. (ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 

09/10/2018). Dessa maneira, afasto as preliminares arguidas, e passa à 

análise do mérito. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Pois bem, verifica-se que o requerente foi 

designado para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI, pelo período de 17/03/2014 a 17/03/2016, na qualidade de membro. 

Alega o requerente que não recebeu os proventos de novembro de 2014 

a julho de 2015. O Requerido DETRAN-MT afirma que deixou de efetuar os 

pagamentos consubstanciado na Instrução Normativo n. 01/2014, emitida 

pela Procuradoria Geral do Estado, que orientou quanto a suspensão do 

pagamento até que fosse regulado o tema por meio de lei. Desta feita, foi 

elaborada e publicada a Lei 10.299/2015, que veio a regulamentar os 

pagamentos, na oportunidade em que o requerido DETRAN/MT voltou a 

efetua-los. Alega o requerido que anteriormente haveria apenas o Decreto 

2.710/98 regulamentando os pagamentos, razão pela qual não poderia 

cumpri-lo por irregularidade formal, vez que a disciplina dos pagamentos, 

por se tratar de gratificação, deveria ser tratada por Lei. Ademais, afirmou 

ainda, que não efetuou apenas os pagamentos dos meses de 01/2015, 

02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015, e não a totalidade do período de 

novembro de 2014 a julho de 2015, como alegado pelo Requerente. De 

pronto, tem-se que a norma de regência da criação das JARI's (Junta 

Administrativade Recursos de Infrações) é o Código Nacional de Trânsito, 

que em seu art. 7º, inc. VII traz a necessidade de estabelecer-se esse 

Órgão junto à autoridade de trânsito:, veja-se " Art. 7º Compõem o Sistema 

Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: (...) VII - as Juntas 

Administrativas de Recursos de Infrações - JARI." Outrossim, no mesmo 

diploma legal, o art. 12, inc. VI, fixa ao CONTRAN as diretrizes regimentais 

das JARI’S, sendo que este preceituou através da Resolução 357/10 o 

seguinte: "4. Da Composição das JARI 4.1. A JARI, órgão colegiado, terá, 

no mínimo, três integrantes, obedecendo-se aos seguintes critérios para a 

sua composição: 4.1.a. um integrante com conhecimento na área de 

trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade; 4.1.a.1. 

excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por 

comprovado desinteresse do integrante estabelecido no item 4.1.a, ou 

quando indicado, injustificadamente, não comparecer à sessão de 

julgamento, deverá ser observado o disposto no item 7.3, e substituído por 

um servidor público habilitado integrante de órgão ou entidade componente 

do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor o Colegiado pelo 

tempo restante do mandato; 4.1.a.2. representante servidor do órgão ou 

entidade que impôs a penalidade; 4.1.b. representante de entidade 

representativa da sociedade ligada à área de trânsito; 4.1.b.1. 

excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por 

inexistência de entidades representativas da sociedade ligada à área de 

trânsito ou por comprovado desinteresse dessas entidades na indicação 

de representante, ou quando indicado, injustificadamente, não comparece 

à sessão de julgamento deverá ser observado o disposto no item 7.3, e 

substituído por um servidor público habilitado integrante de órgão ou 

entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor 

o Colegiado pelo tempo restante do mandato; 4.1.b.2. o presidente poderá 

ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade 

competente para designá-los; 4.1.b.3. é facultada a suplência; 4.1.c. é 

vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito 

CETRAN ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIFE." (...) 

"7. Do Mandato dos membros das JARI 7.1. O mandato será, no mínimo, de 

um ano e, no máximo, de dois anos. 7.2. O Regimento Interno poderá 

prever a recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos." 

Já no âmbito estadual, as JARI’S, por sua vez, são reguladas por seus 

respectivos Regimentos Internos, que à época era o Decreto 2710/98, 

onde preceituava o seguinte com relação aos pagamentos: “Os membros 

da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI perceberão, por 

sessão a que comparecerem, uma gratificação correspondente a 15% 

(quinze por cento) da verba única de representação da faixa DNS-1 da 

Tabela de Cargos em comissão, até o máximo 08 (oito) sessões ordinárias 

e 04 (quatro) extraordinárias (artigo 39)” Pois bem, Hely Lopes Meirelles[1] 

preceitua que decretos “em sentido próprio e restrito, são atos 

administrativos da competência exclusiva dos Chefes do Executivo, 

destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente 

previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação. 

Comumente, o decreto é normativo e geral, podendo ser especifico ou 

individual. Como ato administrativo, o decreto está sempre em situação 

inferior à da lei e, por isso mesmo, não a pode contrariar. O decreto geral 

tem, entretanto, a mesma normatividade da lei, desde que não ultrapasse a 

alçada regulamentar de que dispõe o Executivo.” Ademais, a matéria já era 

tratada pelo CTB e pela Lei nº. 4473/1982 à época da edição do Decreto, 

sendo que o art. 11 da Lei 4.473/82 preceituava o seguinte: Art. 11 O 

funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) 

obedecerá as disposições desta lei e ao seu Regimento Interno a ser 

elaborado e aprovado dentro de 90 (noventa) dias pelo Governador do 

Estado. Assim, o decreto nada mais fez que instituir remuneração à 

membros de órgão colegiado instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro, 

razão pela qual, é legitimo aos requeridos o pagamento dos meses 

faltantes. De outro lado, verifica-se que a Gerência de Pessoal informa em 

documento de movimentação n. 9186181 que não houve o pagamento 

apenas dos meses de 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015, de 

forma que demonstrou o pagamento dos meses restantes através do 

documento de movimentação n. 9186164. Frente ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR os requeridos a pagarem os meses de 01/2015, 02/2015, 

03/2015, 04/2015 e 07/2015, que perfazem a quantia de R$ 11.000,00 

(onze mil reais), acrescidos com juros monetários calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo índice IPCA-E, 

desde o vencimento dos pagamentos, nos termos e condições fixados na 

decisão definitiva proferida pelo STF no RE 870947/SE. Por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 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. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes 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. 

Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] 

Meirelles, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 42 ed. Página 204. 

São Paulo: Malheiros.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000207-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ARLETE TAVARES BUCHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000207-69.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ARLETE TAVARES 

BUCHARDT REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por ARLETE 

TAVARAS BUCHART, em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde alega 

terem sido descontados indevidamente valores a título de contribuição 

previdenciária sobre a remuneração de cargo em comissão. Citada, a 

parte requerida não compareceu à audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para responder pelas 

seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora 

Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Desta feita, o requerido 

Mato Grosso não possui competência para figurar no polo passivo com 

relação às pretensões posteriores a 01/2015, motivo pelo qual, DECLARO, 

a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso relativa às pretensões 

posteriores a 01/2015. Assim, permanece a questão pendente com 

relação às pretensões de fevereiro de 2013 a dezembro de 2014. Pois 

bem, muito embora o requerente pugne por receber a partir de 2013 as 

diferenças da cobrança previdenciária indevida sobre cargo 

comissionado, verifico da análise documental (documento de id n. 

11639607) que o requerente passou a exercer função comissionada 

apenas a partir de 09/2016, não tendo comprovado o exercício do cargo 

público no período pleiteado na exordial. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, e, por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. 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 do MM. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes 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. Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001194-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILQUERSON FELIZARDO SANDES (REQUERENTE)

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001194-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO ANSELMO DE 

MORAES RIBEIRO, WILQUERSON FELIZARDO SANDES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono 

Permanência ajuizada por MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO e 

WILQUERSON FELIZARDO SANDES em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência referente a 1 

ano, 07 meses e 21 dias no valor de R$ 54.216,01 (Cinquenta e quatro mil, 

duzentos e dezesseis reais e um centavo); e 21 dias, no montante de R$ 

2.223,79 (Dois mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e nove 

centavos), respectivamente. Os requerentes alegam que são servidores 

públicos militares transferidos para a reserva remunerada da Polícia Militar, 

o primeiro no dia 30/01/2016 – Ato nº 9.105/2016 (id. 13227553) e o 

segundo no dia 16/03/2018 – Ato nº 23.983/2018 (id. 13227555), fazendo 

jus ao abono de permanência referente ao período que permaneceram em 

atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria 

voluntária. Citado, o reclamado não compareceu na audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. Os requerentes não comparecem à 

audiência de conciliação, mas apresentaram explicação. Desse modo, 

acolho as justificativas juntadas nos id’s. 14069810/14069820, bem como 

deixo de renovar o ato, em razão do desinteresse do requerido que não 

compareceu à audiência anteriormente designada. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O abono de 

permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos 

servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do 

benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por 

permanecer em atividade. O abono de permanência está previsto no art. 

40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional 

nº 41/2003, nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a 

qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como 

pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta 

Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O 

servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade 

tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que 

conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou 

trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n.) Analisando a Emenda 

Constitucional nº 41/03 verifico que existem três requisitos para 

caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências 

para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco 

anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; 

e c) optar por permanecer em atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período 

necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na 
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ativa, passa a ter direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO 

RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido 

de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre 

com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 

09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso 

destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do 

abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra 

exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de 

permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria voluntária.”. Comprovado que os requerentes, mesmo 

cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceram na ativa, sendo o 

primeiro por mais 1 ano, 07 meses e 21 dias, e o segundo por mais 21 

dias, fazem jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19 da 

Constituição Federal, referente aos citados períodos. Quanto ao termo 

inicial da contagem para o abono de permanência, convém registrar que o 

texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício 

apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a 

permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração 

limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio 

requerimento administrativo. Nesse sentido, o direito ao recebimento do 

abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público 

desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o 

pagamento do benefício ao primeiro requerente deve retroagir 1 ano, 7 

meses e 21 dias e do segundo do requerente somente 21 dias. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência ao 

requerente MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO no valor de R$ 

54.216,01 (Cinquenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e um 

centavo) e ao requerente WILQUERSON FELIZARDO SANDES o valor de 

R$ 2.223,79 (Dois mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e nove 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 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 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001235-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001235-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO GONCALVES 

FERREIRA, JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência 

ajuizada por FABIO GONÇALVES FERREIRA e JUCELINO RODRIGUES DOS 

SANTOS em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o 

recebimento do abono de permanência referente a 1 ano, 09 meses e 05 

dias no valor de R$ 19.629,08 (Dezenove mil, seiscentos e vinte e nove 

reais e oito centavos); e a 5 anos, 01 mês e 28 dias, no montante de R$ 

27.285,05 (Vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos), respectivamente. Os requerentes alegam que são servidores 

públicos militares transferidos para a reserva remunerada da Polícia Militar, 

o primeiro no dia 12/06/2017 – Ato nº 18.324/2017 (id. 13292701) e o 

segundo no dia 01/02/2016 – Ato nº 8.747/2016 (id. 13292699), fazendo 

jus ao abono de permanência referente ao período que permaneceram em 

atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria 

voluntária. Citado, o reclamado não compareceu na audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O abono de permanência 

consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da 

Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 

nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer 

tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos 

seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham 

cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base 

nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este 

artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as 

exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 

vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de 

contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da 

Constituição Federal." (g.n.) Analisando a Emenda Constitucional nº 41/03 

verifico que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono 

permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; 

b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em 

atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 

de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria 

voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao 

referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE 

PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal 

Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o 

recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos 

requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu 

voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os 

requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não 

pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial 

para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento 

dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. Comprovado que os 

requerentes, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, 

permaneceram na ativa, sendo o primeiro por mais 1 ano, 09 meses e 05 

dias, e o segundo por mais 5 anos, 01 mês e 28 dias, fazem jus ao abono 

de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal, 

referente aos citados períodos. Quanto ao termo inicial da contagem para 

o abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional 

estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o 

preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a 

permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração 

limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio 

requerimento administrativo. Nesse sentido, o direito ao recebimento do 

abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público 

desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o 

pagamento do benefício ao primeiro requerente deve retroagir somente 1 

ano, 09 meses e 05 dias, excluindo, portanto, a parcela do mês de 

agosto/2015; e do segundo requerente 5 anos, 01 mês e 28 dias, mas 
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somente até 05/2013, em razão da prescrição. Frente ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o 

abono de permanência ao requerente FABIO GONÇALVES FERREIRA no 

valor de R$ 19.004,82 (Dezenove mil, quatro reais e oitenta e dois 

centavos); e ao requerente JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS o valor 

de R$ 27.285,05 (Vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 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 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. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001898-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (REQUERENTE)

PAULINA DE FRANCA GARDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001898-21.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DEUSDETE PEREIRA GARDEZ, 

PAULINA DE FRANCA GARDEZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ e PAULINA DE FRANÇA GARDEZ em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, em que pleiteiam a declaração 

de inexistência de relação jurídica tributária em relação aos valores de 

contribuição previdência inferiores ao dobro do teto da previdência social, 

assim como restituição do montante cobrado indevidamente. Os 

requerentes alegam que são portadores de doenças incapacitantes, 

desde 06/10/2016 e de 02/06/1999, respectivamente, fazendo jus a 

restituição das contribuições previdências descontadas indevidamente 

nos valores de R$ 16.081,37 (Dezesseis mil, oitenta e um reais e trinta e 

sete centavos) e R$ 1.651,86 (Um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e seis centavos). A liminar pleiteada foi indeferida (id. 14721150). 

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. I - Da Ilegitimidade Passiva Trata-se de pedido de 

restituição de contribuição previdenciária que abrange período posterior a 

janeiro/2015. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015), como no caso dos 

autos. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso referente aos pedidos de declaração de 

inexistência de relação jurídica tributária e restituição das contribuições 

previdenciárias a partir de janeiro/2015; e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a esses 

pedidos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Tendo em vista o 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grossos, o processo está extinto em relação ao requerente DEUSDETE 

PEREIRA GARDEZ, cujos pedidos são todos da competência do MT PREV. 

Em relação à requerente PAULINA DE FRANÇA GARDEZ, passo a análise 

dos pedidos anteriores à janeiro/2015. II – Da Prescrição Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. 

Assim, em eventual procedência do pedido deverão ser observadas 

apenas as prestações vencidas anteriores ao quinquênio da propositura 

da ação. Considerando que a interposição da ação se deu em 08/2018, 

declaro a prescrição das parcelas do período anterior a 08/2013. III – Do 

Mérito O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A parte autora PAULINA pleiteia a dispensa da 

contribuição previdenciária desde o dia 02/06/1999, data da primeira 

consulta médica com queixas acerca dos sintomas que acarretam sua 

aposentadoria por invalidez. O artigo 40, §21, da Constituição Federal 

somente prevê a dispensa da contribuição previdenciária até o dobro do 

limite do teto da previdência ao servidor aposentado portador de doença 

incapacitante. Vejamos: “Art. 40. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 

deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da 

lei, for portador de doença incapacitante.” Desse modo, como a autora 

PAULINA se aposentou somente no dia 22/05/2002 (id. 14614288), não 

faz jus a dispensa da contribuição previdenciária até o dobro do limite do 

teto da previdência no período anterior. No que se refere às parcelas 

posteriores à aposentadoria não prescritas, ou seja, de 08/2013 a 

12/2014, verifico que a autora PAULINA não comprovou os alegados 

descontos, visto que, os holerites juntados aos autos são todos a partir 

12/2015 (id. 14614350). Consigno que, nos termos do artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, ou seja, “...O autor precisa demonstrar em 

juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador 

de seu direito...” (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. 

São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). Frente ao exposto e 

por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial pela autora PAULINA DE FRANÇA GARDEZ; e, em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC. 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 do MM. Juiz de Direito. Márcio de Oliveira 

Sampaio Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001158-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001158-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SAMUEL ALVES DA SILVA 

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. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por SAMUEL ALVES DA SILVA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando ter sido preso ilegalmente em 24/11/2017 e 

solto no mesmo dia às 20h59min, em decorrência da prisão decretada, 

porém em face de um homônimo. Citado, a parte requerida não 
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compareceu na audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Assim, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Decido. O 

presente caso não se trata de matéria complexa e que esteja excluída da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que se 

limita à reparação em danos morais e materiais. Portanto, rejeito a 

preliminar invocada. Quanto ao mérito, em síntese, pretende a parte 

requerente obter indenização por dano extrapatrimonial decorrente de ato 

supostamente ilícito praticado pela parte requerida. A Constituição Federal 

prevê a reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e 

a responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6º. 

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona 

que “Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de 

três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 

2011, p. 937). Na espécie, a parte requerente comprovou a ocorrência da 

ilicitude praticada pela parte requerida, o dano e o nexo causal, uma vez 

que junta nos autos, o termo de audiência de custódia onde o promotor de 

justiça se manifestou “trata-se de cumprimento de mandado de prisão em 

face de Samuel Alves da Silva. Contudo, ao que se apresenta o autuado 

aqui presente não é a mesma pessoa objeto do mandado de prisão, 

tratando-se de um homônimo, uma vez que o CPF que consta no 

documento apresentado pelo douto advogado nesta audiência não 

coincide com o número informado no mandado de prisão, além disso o Rg 

apresentado também pelo autuado também diverge do que consta no 

referido mandado, de maneira que diante da situação posta, o M. Público 

opina pela expedição de alvará de soltura”. Em seguida restou deliberado 

pelo juiz da causa “em face do adiantado da hora, então diretamente ao 

ponto, acolho a manifestação do ilustre representante do M. Público como 

razão de decidir, de modo que determino a imediata liberdade do réu, para 

tanto, expeça o necessário ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo 

não estiver preso”. Portanto, incontroverso que permaneceu preso por 

ausência de cautela dos agentes públicos, pois deveriam ter conferido os 

dados pessoais descrito no mandado de prisão com o documento pessoal 

da parte requerente, o que evitaria uma prisão ilegal. Assim, considerando 

que o Estado responde objetivamente pelo ilícito praticado pelo agente 

público no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 37, § 

6º, da CF, no entanto, é necessária a comprovação do nexo causal entre 

o ato e o dano, ou seja, os excessos, o abuso de autoridade e a prisão 

indevida devem, satisfatoriamente, estar comprovado pela parte 

requerente, o que ocorreu no presente caso. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, a administração pública responde objetivamente pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros. 2. A prisão 

indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar 

dano moral. (...) (TJMT Ap 72655/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no 

DJE 23/01/2017) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO INDEVIDA – 

CONDUTA ILICITA COMPROVADA – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO 

DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO. 1 – A prisão por erro judiciário 

garante ao cidadão o direito de indenização. 2-O art. 37, § 6º , da 

Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva, na qual a 

obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos 

subjetivos – dolo ou culpa – se verificados o nexo causal e o dano. 3 – A 

quantificação do dano moral deve ser realizada com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas 

também para que o valor não seja irrisório. 4- Atendendo às 

especificações das circunstância fáticas trazidas aos autos, reduze-se o 

valor dos danos morais para que se enquadre os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT Ap 66739/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2016, 

Publicado no DJE 20/07/2016) No que concerne ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral, por possuir caráter 

subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses parâmetros, fixa-se o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em relação ao pleito 

de indenização por danos materiais, ocasionados pela contratação de 

advogados, não merece ser acolhida, pois a contratação de advogado 

para ajuizamento de uma demanda não conduz ao direito de danos 

materiais indenizáveis, isto porque, trata-se de avença que vincula o 

advogado e seu cliente, firmada por autonomia e liberalidade diante do 

exercício do direito constitucional de acesso à Justiça. É a jurisprudência 

consolidada do STJ: (...) 3. O entendimento consolidado pela Segunda 

Seção desta Corte no julgamento do EREsp nº 1.155.527/MG, de relatoria 

do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples contratação 

de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência 

de ilícito gerador de danos materiais. 4. O presente agravo não se revela 

apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao 

recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios 

fundamentos . 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/06/2016, DJe 10/06/2016) Outros precedentes daquela Corte: AgRg no 

REsp 1370501/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 25/08/2015, DJe 16/09/2015, AgRg no AREsp 288.363/MG, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015; 

AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015. Além disso, a 

parte requerente poderia se valido dos serviços da Defensoria Pública 

Estadual. Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a título de danos 

morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, a partir do 

arbitramento, e acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros da caderneta de poupança a 

partir do evento danoso. Por corolário, DECLARO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 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. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal
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FELIPE NASCIMENTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000525-52.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FELIPE NASCIMENTO 

CANDIDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, proposta por 

FELIPE NASCIMENTO CANDIDO, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, considerando que pretende receber o bolsa atleta pelos anos 

de 2011 a 2014. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Trata-se de 

discussão para a concessão do bolsa atleta, regulado pela Lei Estadual 
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8.157/04, referente aos anos de 2011 a 2014. Importante frisar que a ação 

foi proposta em março de 2018, portanto, em respeito ao prazo 

prescricional quinquenal em favor da fazenda pública, declaro a 

prescrição das pretensões anteriores a 2013, quais sejam, 2011 e 2012. 

De pronto, verifica-se que muito embora o requerente tenha informado que 

todos os anos protocolava o pedido para o recebimento do bolsa atleta, 

ele apenas juntou protocolo dos anos de 2012 e 2013, sendo que o 

protocolo do ano de 2013 consta: “Solicita renovação de bolsa atleta 

categoria nacional na modalidade natação e encaminha documento “. A 

renovação se dá quando um benefício já foi anteriormente concedido, 

entendendo-se, pois, que o requerente em tese teve garantido o bolsa 

atleta no ano de 2012. O bolsa atleta é um auxílio que deve ser solicitado 

anualmente, nos termos do artigo 14 da Lei Estadual 6931/97, vê-se: Art. 

14 As bolsas-atleta serão concedidas pelo prazo de um ano, configurando 

12 (doze) recebimentos mensais. O requerente não juntou prova dos 

pedidos que alega ter feito ao longo dos anos, e, ainda, não junto cópia 

dos processos administrativos referentes aos protocolos de 

movimentação de id n. 12163225. Assim, apenas com os documentos 

juntados não é possível aferir o direito do requerente, sendo que é 

incumbência da parte provar os fatos alegados dos quais pugna a 

pretensão. Dessa maneira, não cabe ao Poder Judiciário substituir a 

Administração Pública e conceder benefício do qual não há prova de que 

foi regularmente requerido e que os requisitos foram atendidos, pois a 

inscrição não é automática e o pedido é requisito formal para a 

concessão, veja-se: Art. 9º O pedido para a concessão da bolsa-atleta 

será dirigido à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SEEL, devendo 

o atleta fazer a juntada de indicação, formalizada por escrito, da 

respectiva entidade regional de administração do desporto. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, e, por 

corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. 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 do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes 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, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001272-02.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ABNER AMANCIO FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de 

Cobrança, proposta por Abner Amâncio Ferreira Junior, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que alega ter sido calculada a 

contribuição previdenciária sobre o subsídio do cargo em comissão do 

qual ocupava. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Primeiramente, 

importante mencionar que muito o requerente faça menção na inicial de 

que exerceu a função comissionada entre junho/2011 a março/2014, 

verifico que constam apenas documentos comprovando o exercício da 

função entre junho/2016 a maio/2018, assim como foram feitos os 

cálculos, no mesmo sentido. Entendo, pois, como erro material do 

requerente, de forma que não prejudica o pedido, que foi feito nos termos 

do período correto. Pois bem, verifico no caso a ilegitimidade do Estado de 

Mato Grosso a figurar no polo passivo, uma vez que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, qual seja, junho/2016 a maio/2018. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para responder pelas 

seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora 

Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do artigo 

485, VI do CPC. 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 do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes 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. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002177-07.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOCILEIA PRADO DE ABREU 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta 

por JOCILEIA PRADO DE ABREU, servidora pública aposentada, em face 

do Município de Cuiabá, na qual pugna pela conversão da licença prêmio 

em pecúnia. Citado, o Requerido não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando 
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indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015, deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao 

julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. A Lei Complementar Municipal n.º 093/2003 

(Estatuto do Servidor Público – publicado na gazeta municipal nº 637 de 

04/07/03), em seu artigo 192, extingue o beneficio de licença prêmio, 

senão vejamos: Art. 192 Ficam extintos no serviço público municipal, a 

partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a 

licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de 

atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, 

prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer 

leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá 

(g.n.). (...) Art. 199 Esta Lei Complementar entra em vigor após a "vacatio 

legis" de 90(noventa) dias de sua publicação. Nota-se que a referida lei 

extinguiu, de forma expressa, a licença prêmio. Assim, é incontestável que 

não há direito adquirido a regime jurídico administrativo[1]. A requerente 

não comprovou que possui período aquisitivo completo relativo à licença 

prêmio pendente de fruição quando da modificação legislativa. Deste 

modo, julgo IMPROCEDENTE os pedidos aduzidos na inicial, e, por 

corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. 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 do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes 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, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal [1] Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 

JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO 

ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI 

COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE 

DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO 

CONHECIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme 

dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto 

que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da decisão 

embargada. II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste direito 

adquirido de servidor público à permanência do regime legal de reajuste de 

vantagem incorporada. III – Embargos de divergência não conhecidos. (RE 

239451 EDv, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 

03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001861-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001861-91.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA LIMA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de Cobrança, proposta 

por Maria Auxiliadora de Lima Campos, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, considerando que alega ter sido calculada a contribuição 

previdenciária sobre o subsídio do cargo em comissão do qual ocupava. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. De pronto, verifica-se que o Requerente 

não incluiu o Mato Grosso Previdência no polo passivo da demanda, sendo 

que o MTPREV possui personalidade jurídica própria distinta da entidade 

estatal a qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e 

financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária, aposentadoria e outros 

elencados na legislação, cujo período seja posterior a 01/01/2015 (art. 57 

– LC 560/2014). Dessa maneira, o requerido Estado de Mato Grosso não 

possui competência para responder pelos valores posteriores a 

01/01/2015, razão pela qual, DECLARO a ilegitimidade passiva do Estado 

de Mato Grosso com relação aos valores posteriores a 01/2015, 

permanecendo a discussão com relação aos meses de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2014. Infere-se que a requerente é servidora pública lotada 

no DETRAN/MT, e vem, desde 2014, exercendo cargo comissionado, 

sendo que alegou que lhe fora descontada a contribuição previdenciária 

também sobre o valor percebido pela função exercida, motivo pelo qual 

pugna pelo ressarcimento. Verifica-se da análise dos documentos de 

movimentação n. 14552343, através do cálculo aritmético, que o 

percentual da alíquota do tributo em questão (11% - onze por cento) tem 

incidido sobre o total dos proventos por ele percebido. Assim, 

considerando que a situação do requerente se adequa àquele descrita na 

Emenda Constitucional nº 41/2003, tem-se, que o desconto previdenciário 

não pode incidir sobre a função de confiança exercida. Com efeito, a Lei 

n.º 10.887/04, que disciplinou a matéria tratada na emenda constitucional, 

dispõe que: “Art. 4º - A contribuição social do servidor público ativo de 

qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, 

para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, 

será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de 

contribuição. § 1º - Entende-se como base de contribuição o vencimento 

do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer 

outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança”.(destaquei) 

A questão já está pacificada pelo eg. STJ, e definida no sentido de que, a 

partir da Lei nº 9.783/99, não mais incide contribuição previdenciária sobre 

o valor recebido no exercício de cargo comissionado, já que, por expressa 

vedação constitucional, não é incorporável ao vencimento para fins de 

aposentadoria. Neste sentido tem sido o entendimento do STJ, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE 

CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É inadmissível Recurso Especial quanto à 

questão (art. 176 do CTN), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, 

a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 

211/STJ. 3. Relativamente ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada 

pela Corte local (de que apenas as parcelas comprovadamente sem 

natureza remuneratória por ocasião da aposentadoria estão desoneradas 

da contribuição previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu 

exame para compor a lide 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que 

não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1394751/RS, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/06/2011, DJe 10/06/2011). E ainda: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 

FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI 

LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do 

CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Da 

análise detida dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não 

analisou, sequer implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo 

Civil. 3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação 

local (Lei Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual 

n. 85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob 
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pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF. 4. É assente nesta 

Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Não se 

afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições 

previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus 

proventos de aposentadoria. Logo, conclui-se, que procede o pleito da 

requerente, no sentido de que a contribuição previdenciária tenha por 

base de cálculo o montante total do que percebe do cargo efetivo, 

excluídas as parcelas que recebe em razão do exercício do cargo 

comissionado, porquanto não agrega a futuros proventos. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

parte requerida na obrigação de restituir os valores calculados sobre a 

remuneração da função exercida, a título de contribuição previdenciária, 

referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, que perfaz a 

quantia de R$ 831,57 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete 

centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por corolário, declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. 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 

do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes 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. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 895473 Nr: 3689-36.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: UNIPROM UNIDADE EDUCACIONAL PRO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a suscitação de dúvida 

apresentada pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA UNIPROM - UNIDADE 

EDUCACIONAL PRO-MENOR, para o fim de conceder a pretensão e 

determinar que o TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO DE 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS da comarca de Rondonópolis leve 

a registro a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de 

setembro de 2017, apresentada no autos pela suscitante às fls. 

33/34.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825450 Nr: 4790-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IZAURA VEHNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4790-79.2016.811.0003, 

Protocolo 825450, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743956 Nr: 4347-02.2014.811.0003

 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: JEAN FÁBIO RODRIGUES KONANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11660 

MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108654 MG

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 258,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51366 Nr: 4916-33.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AZOR DA SILVA CORREIA, 

MARIA ANTONIETA OTTOBONI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 INFORMO ao Cartório Distribuidor que a parte Autora efetuou o pagamento 

das Custas referente ao Cartório Distribuidor no valor de R$ 23,70, ao 

FUNAJURIS EQUIVOCADAMENTE, o qual deveria ser efetuado, na conta 

do Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome 

Edilma Braga Cartório Distribuidor, tendo sido o mesmo devidamente 

intimado via DJE nº 10375 em 12/11/2018 - fls.272, para proceder as 

anotações necessárias e após encaminha os autos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789700 Nr: 10121-76.2015.811.0003

 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: SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 70,11 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778744 Nr: 5670-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 154,28 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810159 Nr: 17936-27.2015.811.0003

 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: LAURINEI LUCIO DA CONCEIÇÃO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703634 Nr: 11611-75.2011.811.0003

 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: OSMAR SCANDIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

2.215,76 e Taxa Judiciária no valor R$ 2.479,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451115 Nr: 6295-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILEIA PATRICIA ORMENEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CABELEIREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

420,73 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 
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Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446291 Nr: 1473-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/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 a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719576 Nr: 619-84.2013.811.0003

 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: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

418,46 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420591 Nr: 2844-19.2009.811.0003

 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: COMERCIO DE VIDROS ARALDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

BARBOSA - OAB:6.835/MS

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729521 Nr: 10198-56.2013.811.0003

 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: CORACY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

CITY LAR- DISMOBRAS IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696/MG

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 
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autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444592 Nr: 13261-94.2010.811.0003

 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: BENEDITO TEIXEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP, MARCIO F ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.302,34 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.581,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447926 Nr: 3105-13.2011.811.0003

 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: TRANSPORTES FRANCISCO LTDA, ADILSON 

FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

420,73 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727958 Nr: 8798-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDCV, MARIA APARECIDA DE CASTRO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415023 Nr: 10666-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO KOSSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

75,22 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 125,00 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012761-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1012761-30/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais. Autora: Aline Viana Rodrigues. Ré: Oi S/A. 

Vistos, etc. ALINE VIANA RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de OI S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, qualificando a parte autora correta e 

completamente, eis que ausente o Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012514-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER CLAUDIO NUNES REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012514-49/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranatinga 

- MT Autor: Vander Claudio Nunes Rego. Réu: Diego Fernandes da Silva. 

Vistos, etc. VANDER CLAUDIO NUNES REGO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

DIEGO FERNANDES DA SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a 

inicial da presente Carta Precatória, carreando aos autos, sob pena de 

devolução: a) cópia da contestação e impugnação à contestação, se 

houver (art.320, CPC); b) cópia da decisão do processo 

nº1616-41.2013.811.0044 (Código – 52412) que fixara os pontos 

controvertidos, bem como, a que designara a audiência de instrução 

(art.320, CPC); c) cópia da procuração do advogado da parte ré (art.320, 

CPC). Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012536-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE ALVES PIRES (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

RODRIGO RAFAEL NAVES RODRIGUEZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012536-10/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Londrina - 

PR Autora: Adama Brasil S/A. Ré: Joyce Alves Pires. Vistos, etc. ADAMA 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Carta Precatória” em desfavor de JOYCE ALVES PIRES, com 

qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial da presente Carta 

Precatória, carreando aos autos cópia dos embargos apresentados pela 

parte ré, bem como, do mandato procuratório, conforme determinam os 

artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

devolução. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012779-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI (RÉU)

GILBERTO INACIO CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012779-51/2018 Ação: Ressarcimento de Danos Causados Autor: 

Liberty Seguros S/A. Réus: Gilberto Inacio Cardoso e Outra. Vistos, etc. 

LIBERTY SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de GILBERTO 

INACIO CARDOSO e CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726972 Nr: 7874-93.2013.811.0003

 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 APARECIDA BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, 

JAIROM SANTOS COSTA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 Dos advogados da partes da sentença de fls.431/438 e verso, transcrita 

a parte dispositiva: "... JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por BENEDITA 

APARECIDA BISPO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em 

desfavor de PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRTA FERREIRA, condenando a 

autora no pagamento das custas processuais e em honorários 
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advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no 

§ 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO, o presente processo, aforado por BENEDITA 

HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, em desfavor de JAIROM SANTOS 

COSTA, e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, ...). Por 

corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção 

proposto pelo réu-reconvinte em face da autora-reconvinda, 

condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

reconvenção, (...). Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação à lide, 

sendo denunciantes PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BISPO DOS SANTOS 

e JAIROM SANTOS COSTA, com qualificação nos autos, contra a 

denunciada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, condenando os denunciantes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-s 

Intimem-s Cumpra-s Roo-Mt., 26/outubro/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736199 Nr: 15599-36.2013.811.0003

 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: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerido para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, assinar a petição de fls. 301/304 eis que apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809118 Nr: 17700-75.2015.811.0003

 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: CREUZA CYLES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO TRAZI, ITALO TRASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:OAB/MT15038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

DILIGÊNCIA(S) A RECOLHER: 01 Diligência(s) – Bairro: Centro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734492 Nr: 14279-48.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLA SANTANA MOSCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RANULPHO TOSTES DE SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karoline Santana Moscon - 

OAB:RS/89093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIE NINOMIYA - 

OAB:13559/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734059 Nr: 13929-60.2013.811.0003

 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: DIRVAN CAMARSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA 

(SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:11126/MT, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815869 Nr: 1500-56.2016.811.0003

 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 ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757650 Nr: 11910-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825670 Nr: 4900-78.2016.811.0003

 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 DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817374 Nr: 1996-85.2016.811.0003

 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: WILSON GASPARETTO E CIA LTDA-ME, WILSON 

GASPARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 
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OAB:OAB/RJ 118.948

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816901 Nr: 1878-12.2016.811.0003

 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: CARMO SACHET & CIA LTDA, CARMO SACHET

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767154 Nr: 953-50.2015.811.0003

 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: SONIA BARRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433728 Nr: 2394-42.2010.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/7074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:MT/1823 - B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750138 Nr: 7825-18.2014.811.0003

 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: WILSON OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSÉ 

BATISTA - OAB:17349/O, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429278 Nr: 11362-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO GARCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 Intimação da advogada do exequente para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, assinar a petição de fls. 386/389, eis que apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722144 Nr: 3162-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA, LUCELIA ROCHA DE 

MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790281 Nr: 10342-59.2015.811.0003

 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: VANDA SIQUEIRA ALVES DELLA GIUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805243 Nr: 16377-35.2015.811.0003

 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: MARLON PIRES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724300 Nr: 5295-75.2013.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROLINO CORREIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA, NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processos nºs 5295-75.2013 e 2285-57.2012

 Ações: Nulidade de Ato Jurídico e Imissão de Posse

 Autor: Jerolino Correa Gomes

Réus: Norival Doria Ramos Junior e Outro

 Vistos, etc...

 JEROLINO CORREA GOMES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Nulidade de leilão Extrajudicial' em desfavor de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e NORIVAL DORIA RAMOS 

JUNIOR, aduzindo:

 “Que, firmou contrato de consórcio com a instituição financeira referente 

ao grupo 0458, cota 49, no valor der R$ 31.293,68 (trinta e um mil, 

duzentos e noventa e três reais, sessenta e oito centavos), 

correspondente a 127 parcelas, sendo quer a 1ª com vencimento para o 

dia 10 de abril de 2009 e a última em10 de outubro de 2019, no valor 

unitário de R$ 246,39 (duzentos e quarenta e seis reais, trinta e nove 

centavos); que, devida a grande dificuldade financeira, deixou de honrar o 

pagamento das parcelas; que, passado algum tempo foi surpreendido com 

mandado de imissão de posse, tendo como autor Norival Ramos Junior, o 

qual adquiriu o imóvel através de leilão extrajudicial; que, verificou constar 

na matrícula do imóvel a anotação de que o réu não purgou a mora; que, 

não foi intimado para purgar a mora, o que é imprescindível; que, somente 

é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário 

procede a intimação do devedor fiduciante, possibilitando-o purgar a mora; 

que, em nenhum momento foi intimado para purgar a mora, assim, pugna 

pela procedência da ação, com a condenação dos requeridos nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido, não 

havendo nenhum recurso.

 Devidamente citados, ofereceram contestações, onde procuram rebater 

os argumentos levados a efeito pelo autor, asseverando:

 Bradesco Administradora de Consórcios Ltda – que, no dia 21 de 

fevereiro de 2008, houve contemplação por meio de sorteio da cota de 

consórcio no valor de R$ 25.000,00, restando cientificado que deveria 

regularizar a inadimplência; que, propôs negociação da inadimplência, 

restando cientificado que a proposta de negociação foi aceita e que 

deveria pagar o débito até 31 de dezembro de 2010, o que não foi feito; 

que, na data de 28 de fevereiro de 2011, o autor não efetuou o pagamento 

do acordo e o bem foi consolidado, devido a inadimplência; que, o autor foi 

regularmente intimado para purgar a mora; que, não houve irregularidade 

por parte do réu nos procedimentos adoptados, assim, requer a 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos. Norival Doria Ramos Junior – que, 

conforme os documentos de (fl.73/79, não restam dúvidas que o autor, de 

fato, foi notificado para a purgação da mora sob pena de consolidação de 

propriedade; que, o autor faltou com a verdade em juízo na tentativa de 

obter a tutela antecipada; que, o autor está agindo de má fé, assim, pugna 

pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

consectários da sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre as contestações, não houve manifestação da parte autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide (fls.152/154), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que 

a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Jerolino Correia Gomes aforou a presente ação de nulidade de ato no 

procedimento de leilão extrajudicial em desfavor de Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda e Norival Doria Ramos Júnior, porque, 

segundo a inicial, fora surpreendido com mandado de cumprimento de 

imissão na posse, referente ao imóvel descrito e caracterizado na 

matrícula n° 66.991, o qual fora adquirido pelo réu Norival junto à instituição 

financeira, também ré, através de leilão extrajudicial. Acontece que o autor 

não fora intimado para purgar a mora, ato essencial para validação do ato 

de venda, sob pena de nulidade.

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a 

procedência da ação.

 Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 19 de março de 2009, 

Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem imóvel, com pacto 

adjeto de Alienação Fiduciária em garantia e Outras Avenças, consoante 

se pode constatar pelo documento de (fls.81/99.

 Alega o autor, na inicial, que no mês de setembro de 2010, em razão de 

uma crise financeira, não teve mais condições de arcar com as parcelas 

da avença.

 Disse, ainda, que após o transcurso de algum tempo foi surpreendida com 

mandado de cumprimento de emissão de posse, referente ação interposta 

por Norival.

 Afirmou que não tinha conhecimento desse leilão, já que não foi 

previamente notificada pelo banco, ora réu.

 O banco, em sua defesa, alegou ser desnecessária a notificação pessoal 

do devedor no presente caso, defendendo, ainda, que o autor foi 

previamente constituído em mora e não a purgou, consolidando-se a 

posse do bem em nome dele e, para tal, centrou o documento constante 

de (fl.78/80).

 Pois bem. Os requisitos dessa notificação encontram-se delineados no 

artigo 26 da Lei nº 9.514/97, que "dispõe sobre o Sistema de 

Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá 

outras providências", verbis:

 Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído 

em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a 

propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

 § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu 

representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, 

a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de 

Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as 

que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação.

 § 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a 

intimação.

 § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu 

representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo 

ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial 

de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou 

do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de 

recebimento. (...)"

 Veja-se do dispositivo legal supramencionado (artigo 26, §3º, da Lei nº 

9.514/97), que essa notificação do devedor deverá ser pessoal.

 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Jusstiça já se manifestou por meio 

do Recurso Especial nº 1.531.144-PB, de Relatoria do Ministro Moura 

Ribeiro, em julgamento realizado em 28/03/16, cuja a ementa do acordão 

ficou com a seguinte redação:

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE 

BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 

EXEGESE DO ART. 26 § 3º. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na 

alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no 

todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, 

caput, da Lei nº 9.514/1997). 2. Ao fiduciante é dada oportunidade de 

purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na 

pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído. 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três 
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maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por 

oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do 

imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com 

aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma 

contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997. 4. É nula a intimação do 

devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta 

com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia 

aos autos e desconhecida. 5. Recurso especial provido para restabelecer 

a liminar concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do processo."

 Em seu judicioso voto, o ilustre Ministro Moura Ribeiro esclarece que:

 "A dicção da lei é clara: a intimação do devedor fiduciante deve ser 

pessoal. Há a alternativa de a intimação pessoal ser realizada ao 

representante legal do devedor ou a seu procurador regularmente 

constituído.

 O dispositivo continua esclarecendo que a intimação pessoal pode ser 

realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de 

Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo 

correio, com aviso de recebimento.

 O fato de a Lei nº 9.514/1997 ter atribuído ao credor a escolha da forma 

pela qual o devedor será constituído em mora não exclui a exigência de 

que a intimação seja pessoal."

 Chamou atenção o douto Ministro, também, para o fato de que a 

necessidade de intimação pessoal no caso como os dos autos 

encontra-se embasada no artigo 5º, inciso XXII, CR/88, que garante o 

direito de propriedade, verbis:

 "A necessidade de intimação pessoal decorre do fato de a Constituição 

Federal ter previsto a propriedade como direito fundamental em seu art. 5º, 

inciso XXII, justificando a exigência de que se dê um tratamento rigoroso 

ao procedimento que visa a desapossar alguém (devedor) de tal essencial 

direito (...)"

 Nesse mesmo sentido, o doutrinador Melhim Namem Chalhub, em sua obra 

Alienação Fiduciária, Incorporação Imobiliária e Mercado de Capitais. 

Estudos e Pareceres (Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 110), ensina que:

 "a notificação é efetivada pelo próprio Oficial do Registro de Imóveis ou, 

por delegação deste, pelo Oficial do Cartório do Registro de Títulos e 

Documentos, ou, ainda, pelo Correio; em qualquer dos casos, o devedor (e 

o fiduciante, se for o caso) deve ser notificado pessoalmente; é admitida 

notificação por edital, caso o devedor e o fiduciante, se for o caso, se 

encontrem em local incerto e não sabido".

 No caso dos autos, essa notificação pessoal foi efetivamente 

comprovada nos autos, como se pode verificar a (fl.79v), onde consta a 

assinatura do autor, dando conta que tomou ciência inequívoca da mora 

em data de 20 de outubro de 2010, portanto, sem nenhuma mácula o ato 

levado a efeito pela instituição financeira.

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - 

BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO REGULAR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO - PROPRIEDADE PLENA DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO - LEILÃO PÚBLICO - PROCEDIMENTO RESPEITADO - 

INTIMAÇÃO DO LEILÃO DESNECESSÁRIA - LIMINAR DEFERIDA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA, VEZ QUE COMPORVADA A PROVA INEQUÍVOCA 

DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. Não havendo a purga da mora, no 

prazo de 15 dias, contados da intimação, a propriedade se consolidará 

nas mãos do credor fiduciário, não se exigindo a intimação do devedor 

para acompanhar os leilões públicos. No que tange à prova inequívoca 

acerca da verossimilhança, o autor comprovou documentalmente a 

aquisição do bem litigioso, através de arrematação em leilão, conforme 

escritura pública de venda e compra, bem como demonstrou o registro da 

alienação na competente matrícula imobiliária do Cartório de Registro de 

Imóveis. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.105489-3/, rel. Des. 

Newton Teixeira de Carvalho, julgado em 12 de abril de 2018).

 De forma que, preenchidos os requisitos pertinentes à questão, válido 

restou a alienação extrajudicial levada a efeito pela instituição financeira.

 Em sua peça de bloqueio, o réu Norival Doria Ramos Junior, pugnou no 

sentido de que o autor restasse responsabilizado como litigante de má fé 

(fl.143v).

 Os incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil considera 

litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do 

processo para conseguir objetivo ilegal, dentre outras hipóteses.

 Por sua vez, o artigo 81 do mesmo diploma processual traz as 

penalidades que incidirão quando constatada a má-fé da parte, in verbis:

 "Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé 

a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou.

 § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 

ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

 § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá 

ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

 § 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja 

possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento 

comum, nos próprios autos."

 No caso concreto, o autor alterou a verdade dos fatos, pois afirmou não 

ter “O autor NÃO foi intimado para purgar a mora como fez crer o banco 

Réu, nem tão pouco informado pelo gerente que já existia trâmite para a 

expropriação da propriedade do imóvel junto ao banco” – grifamos, fl.07 - , 

além de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, pretendendo com 

esta ação o enriquecimento ilícito na manutenção do imóvel em detrimento 

do patrimônio do réu, sem qualquer fundamento jurídico, pois, repita-se, foi 

comprovado a celebração do instrumento de contrato e, principalmente, a 

mora.

 A propósito: "(...) é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta 

maliciosa e desleal. A configuração da litigância de má-fé decorre da 

infração praticada sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser 

ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um 

processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação 

processual a fidelidade à boa-fé, a veracidade, ao uso regular das 

faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. (...) Assim, a 

pretexto de se defender, não é permitido ao litigantes deduzir pretensão 

que, prima facie, vai de encontro à literalidade da lei ou ao fato que, nos 

autos, se revela juridicamente grave quando a parte, de forma intencional, 

mente acerca dos fatos que irão influir de maneira decisiva na solução 

judicial do litígio. A infração do dever de veracidade, nessa perspectiva, é 

punida sempre que, maliciosamente, a parte falseia a verdade para 

confundir o adversário ou iludir o juiz da causa" (in Código de Processo 

Civil anotado. Humberto Theodoro Junior. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

 É desse contexto, então, que se apanha a vontade consciente por parte 

do autor, de alterar a verdade dos fatos, atentando contra aos deveres da 

boa-fé e lealdade processual.

 "É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação 

ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do 

Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé" (EREsp 

1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

 Por conseguinte, comprovada a má-fé, deve o autor ser condenado à 

multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

 Ao derradeiro, há que se salientar que a pretensão esposada pelo autor 

nos autos n° 2285-57.2012, em apenso, restou devidamente comprovada 

e a decisão constante de (fl.26/29), mantem-se inalterada.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Nulidade de Ato no Procedimento de 

Leilão Extrajudicial’" promovida por JEROLINO CORREIA GOMES, em 

desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e 

NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no 

§ 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como na condenação 

do autor como litigante de má fé em 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, devidamente corrido, na forma do artigo 81 do Código de Processo 

Civil. Por corolário natural, JULGO PROCEDENTE a ação de imissão de 

posse promovida por NORIVAL DORIA RAMOS JÚNIOR, com qualificação 

nos autos, em desfavor de JEROLINO CORREIA GOMES, com qualificação 

nos autos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, isso, após o trânsito em julgado, ratificando a 

decisão de (fl.26/29), condenando o réu no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido.Transitada 

em julgado, e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Roo-MT, 29/novembro/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724639 Nr: 5619-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROLINO CORREIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JEROLINO CORREIA GOMES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707504 Nr: 2285-57.2012.811.0003

 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: NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEROLINO CORREIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processos nºs 5295-75.2013 e 2285-57.2012

 Ações: Nulidade de Ato Jurídico e Imissão de Posse

 Autor: Jerolino Correa Gomes

Réus: Norival Doria Ramos Junior e Outro

 Vistos, etc...

 JEROLINO CORREA GOMES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Nulidade de leilão Extrajudicial' em desfavor de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e NORIVAL DORIA RAMOS 

JUNIOR, aduzindo:

 “Que, firmou contrato de consórcio com a instituição financeira referente 

ao grupo 0458, cota 49, no valor der R$ 31.293,68 (trinta e um mil, 

duzentos e noventa e três reais, sessenta e oito centavos), 

correspondente a 127 parcelas, sendo quer a 1ª com vencimento para o 

dia 10 de abril de 2009 e a última em10 de outubro de 2019, no valor 

unitário de R$ 246,39 (duzentos e quarenta e seis reais, trinta e nove 

centavos); que, devida a grande dificuldade financeira, deixou de honrar o 

pagamento das parcelas; que, passado algum tempo foi surpreendido com 

mandado de imissão de posse, tendo como autor Norival Ramos Junior, o 

qual adquiriu o imóvel através de leilão extrajudicial; que, verificou constar 

na matrícula do imóvel a anotação de que o réu não purgou a mora; que, 

não foi intimado para purgar a mora, o que é imprescindível; que, somente 

é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário 

procede a intimação do devedor fiduciante, possibilitando-o purgar a mora; 

que, em nenhum momento foi intimado para purgar a mora, assim, pugna 

pela procedência da ação, com a condenação dos requeridos nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido, não 

havendo nenhum recurso.

 Devidamente citados, ofereceram contestações, onde procuram rebater 

os argumentos levados a efeito pelo autor, asseverando:

 Bradesco Administradora de Consórcios Ltda – que, no dia 21 de 

fevereiro de 2008, houve contemplação por meio de sorteio da cota de 

consórcio no valor de R$ 25.000,00, restando cientificado que deveria 

regularizar a inadimplência; que, propôs negociação da inadimplência, 

restando cientificado que a proposta de negociação foi aceita e que 

deveria pagar o débito até 31 de dezembro de 2010, o que não foi feito; 

que, na data de 28 de fevereiro de 2011, o autor não efetuou o pagamento 

do acordo e o bem foi consolidado, devido a inadimplência; que, o autor foi 

regularmente intimado para purgar a mora; que, não houve irregularidade 

por parte do réu nos procedimentos adoptados, assim, requer a 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos. Norival Doria Ramos Junior – que, 

conforme os documentos de (fl.73/79, não restam dúvidas que o autor, de 

fato, foi notificado para a purgação da mora sob pena de consolidação de 

propriedade; que, o autor faltou com a verdade em juízo na tentativa de 

obter a tutela antecipada; que, o autor está agindo de má fé, assim, pugna 

pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

consectários da sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre as contestações, não houve manifestação da parte autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide (fls.152/154), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que 

a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Jerolino Correia Gomes aforou a presente ação de nulidade de ato no 

procedimento de leilão extrajudicial em desfavor de Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda e Norival Doria Ramos Júnior, porque, 

segundo a inicial, fora surpreendido com mandado de cumprimento de 

imissão na posse, referente ao imóvel descrito e caracterizado na 

matrícula n° 66.991, o qual fora adquirido pelo réu Norival junto à instituição 

financeira, também ré, através de leilão extrajudicial. Acontece que o autor 

não fora intimado para purgar a mora, ato essencial para validação do ato 

de venda, sob pena de nulidade.

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a 

procedência da ação.

 Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 19 de março de 2009, 

Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem imóvel, com pacto 

adjeto de Alienação Fiduciária em garantia e Outras Avenças, consoante 

se pode constatar pelo documento de (fls.81/99.

 Alega o autor, na inicial, que no mês de setembro de 2010, em razão de 

uma crise financeira, não teve mais condições de arcar com as parcelas 

da avença.

 Disse, ainda, que após o transcurso de algum tempo foi surpreendida com 

mandado de cumprimento de emissão de posse, referente ação interposta 

por Norival.

 Afirmou que não tinha conhecimento desse leilão, já que não foi 

previamente notificada pelo banco, ora réu.

 O banco, em sua defesa, alegou ser desnecessária a notificação pessoal 

do devedor no presente caso, defendendo, ainda, que o autor foi 

previamente constituído em mora e não a purgou, consolidando-se a 

posse do bem em nome dele e, para tal, centrou o documento constante 

de (fl.78/80).

 Pois bem. Os requisitos dessa notificação encontram-se delineados no 

artigo 26 da Lei nº 9.514/97, que "dispõe sobre o Sistema de 

Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá 

outras providências", verbis:

 Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído 

em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a 

propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

 § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu 

representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, 

a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de 

Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as 

que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação.

 § 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a 

intimação.

 § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu 

representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo 

ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial 

de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou 

do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de 
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recebimento. (...)"

 Veja-se do dispositivo legal supramencionado (artigo 26, §3º, da Lei nº 

9.514/97), que essa notificação do devedor deverá ser pessoal.

 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Jusstiça já se manifestou por meio 

do Recurso Especial nº 1.531.144-PB, de Relatoria do Ministro Moura 

Ribeiro, em julgamento realizado em 28/03/16, cuja a ementa do acordão 

ficou com a seguinte redação:

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE 

BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 

EXEGESE DO ART. 26 § 3º. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na 

alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no 

todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, 

caput, da Lei nº 9.514/1997). 2. Ao fiduciante é dada oportunidade de 

purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na 

pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído. 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três 

maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por 

oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do 

imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com 

aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma 

contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997. 4. É nula a intimação do 

devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta 

com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia 

aos autos e desconhecida. 5. Recurso especial provido para restabelecer 

a liminar concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do processo."

 Em seu judicioso voto, o ilustre Ministro Moura Ribeiro esclarece que:

 "A dicção da lei é clara: a intimação do devedor fiduciante deve ser 

pessoal. Há a alternativa de a intimação pessoal ser realizada ao 

representante legal do devedor ou a seu procurador regularmente 

constituído.

 O dispositivo continua esclarecendo que a intimação pessoal pode ser 

realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de 

Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo 

correio, com aviso de recebimento.

 O fato de a Lei nº 9.514/1997 ter atribuído ao credor a escolha da forma 

pela qual o devedor será constituído em mora não exclui a exigência de 

que a intimação seja pessoal."

 Chamou atenção o douto Ministro, também, para o fato de que a 

necessidade de intimação pessoal no caso como os dos autos 

encontra-se embasada no artigo 5º, inciso XXII, CR/88, que garante o 

direito de propriedade, verbis:

 "A necessidade de intimação pessoal decorre do fato de a Constituição 

Federal ter previsto a propriedade como direito fundamental em seu art. 5º, 

inciso XXII, justificando a exigência de que se dê um tratamento rigoroso 

ao procedimento que visa a desapossar alguém (devedor) de tal essencial 

direito (...)"

 Nesse mesmo sentido, o doutrinador Melhim Namem Chalhub, em sua obra 

Alienação Fiduciária, Incorporação Imobiliária e Mercado de Capitais. 

Estudos e Pareceres (Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 110), ensina que:

 "a notificação é efetivada pelo próprio Oficial do Registro de Imóveis ou, 

por delegação deste, pelo Oficial do Cartório do Registro de Títulos e 

Documentos, ou, ainda, pelo Correio; em qualquer dos casos, o devedor (e 

o fiduciante, se for o caso) deve ser notificado pessoalmente; é admitida 

notificação por edital, caso o devedor e o fiduciante, se for o caso, se 

encontrem em local incerto e não sabido".

 No caso dos autos, essa notificação pessoal foi efetivamente 

comprovada nos autos, como se pode verificar a (fl.79v), onde consta a 

assinatura do autor, dando conta que tomou ciência inequívoca da mora 

em data de 20 de outubro de 2010, portanto, sem nenhuma mácula o ato 

levado a efeito pela instituição financeira.

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - 

BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO REGULAR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO - PROPRIEDADE PLENA DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO - LEILÃO PÚBLICO - PROCEDIMENTO RESPEITADO - 

INTIMAÇÃO DO LEILÃO DESNECESSÁRIA - LIMINAR DEFERIDA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA, VEZ QUE COMPORVADA A PROVA INEQUÍVOCA 

DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. Não havendo a purga da mora, no 

prazo de 15 dias, contados da intimação, a propriedade se consolidará 

nas mãos do credor fiduciário, não se exigindo a intimação do devedor 

para acompanhar os leilões públicos. No que tange à prova inequívoca 

acerca da verossimilhança, o autor comprovou documentalmente a 

aquisição do bem litigioso, através de arrematação em leilão, conforme 

escritura pública de venda e compra, bem como demonstrou o registro da 

alienação na competente matrícula imobiliária do Cartório de Registro de 

Imóveis. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.105489-3/, rel. Des. 

Newton Teixeira de Carvalho, julgado em 12 de abril de 2018).

 De forma que, preenchidos os requisitos pertinentes à questão, válido 

restou a alienação extrajudicial levada a efeito pela instituição financeira.

 Em sua peça de bloqueio, o réu Norival Doria Ramos Junior, pugnou no 

sentido de que o autor restasse responsabilizado como litigante de má fé 

(fl.143v).

 Os incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil considera 

litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do 

processo para conseguir objetivo ilegal, dentre outras hipóteses.

 Por sua vez, o artigo 81 do mesmo diploma processual traz as 

penalidades que incidirão quando constatada a má-fé da parte, in verbis:

 "Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé 

a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou.

 § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 

ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

 § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá 

ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

 § 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja 

possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento 

comum, nos próprios autos."

 No caso concreto, o autor alterou a verdade dos fatos, pois afirmou não 

ter “O autor NÃO foi intimado para purgar a mora como fez crer o banco 

Réu, nem tão pouco informado pelo gerente que já existia trâmite para a 

expropriação da propriedade do imóvel junto ao banco” – grifamos, fl.07 - , 

além de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, pretendendo com 

esta ação o enriquecimento ilícito na manutenção do imóvel em detrimento 

do patrimônio do réu, sem qualquer fundamento jurídico, pois, repita-se, foi 

comprovado a celebração do instrumento de contrato e, principalmente, a 

mora.

 A propósito: "(...) é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta 

maliciosa e desleal. A configuração da litigância de má-fé decorre da 

infração praticada sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser 

ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um 

processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação 

processual a fidelidade à boa-fé, a veracidade, ao uso regular das 

faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. (...) Assim, a 

pretexto de se defender, não é permitido ao litigantes deduzir pretensão 

que, prima facie, vai de encontro à literalidade da lei ou ao fato que, nos 

autos, se revela juridicamente grave quando a parte, de forma intencional, 

mente acerca dos fatos que irão influir de maneira decisiva na solução 

judicial do litígio. A infração do dever de veracidade, nessa perspectiva, é 

punida sempre que, maliciosamente, a parte falseia a verdade para 

confundir o adversário ou iludir o juiz da causa" (in Código de Processo 

Civil anotado. Humberto Theodoro Junior. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

 É desse contexto, então, que se apanha a vontade consciente por parte 

do autor, de alterar a verdade dos fatos, atentando contra aos deveres da 

boa-fé e lealdade processual.

 "É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação 

ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do 

Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé" (EREsp 

1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

 Por conseguinte, comprovada a má-fé, deve o autor ser condenado à 

multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

 Ao derradeiro, há que se salientar que a pretensão esposada pelo autor 

nos autos n° 2285-57.2012, em apenso, restou devidamente comprovada 

e a decisão constante de (fl.26/29), mantem-se inalterada.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Nulidade de Ato no Procedimento de 

Leilão Extrajudicial’" promovida por JEROLINO CORREIA GOMES, em 

desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e 

NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no 

§ 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como na condenação 

do autor como litigante de má fé em 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, devidamente corrido, na forma do artigo 81 do Código de Processo 

Civil. Por corolário natural, JULGO PROCEDENTE a ação de imissão de 

posse promovida por NORIVAL DORIA RAMOS JÚNIOR, com qualificação 

nos autos, em desfavor de JEROLINO CORREIA GOMES, com qualificação 

nos autos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, isso, após o trânsito em julgado, ratificando a 

decisão de (fl.26/29), condenando o réu no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido.Transitada 

em julgado, e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 29/novembro/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761894 Nr: 14452-38.2014.811.0003

 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: FABIANO RODRIGO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA MARTINS RIBEIRO - 

OAB:16.568-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PETTERS DUARTE - 

OAB:OAB/SP 368.476, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR20062, ELISA IDELI SILVA - OAB:OAB/SP 47.471, SERGIO 

AMERICO BELLANGERO - OAB:1175A

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ‘Ação Revisional de Contrato de Seguro c/c Indenização por 

Danos Morais’ promovida por FABIANO RODRIGO DE CAMPOS, em 

desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A (CASAS 

PERNAMBUCANAS) e AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA, todos com qualificação nos autos e por 

consequência, condenando a parte autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da causa e o faço com amparo no artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário.Transitada 

em julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 29 de novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815622 Nr: 1439-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA L SOARES ME, APARECIDA 

LUIZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1439-98/2016

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713817 Nr: 8953-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M M DA SILVA, ANA MARIA MOREIRA DA 

SILVA, GILMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8953-44/2012

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012717-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012717-11/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e 

Indenização Autor: José Henrique de Freitas. Réu: Banco Panamericano 

S.A. Vistos, etc. JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos 

Morais”, em desfavor de BANCO PANAMERICANO S.A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que possui relação 

comercial com o banco réu; que, firmara contrato de empréstimo com o 

réu, não precisando data ou valor da referida contratação; que, soubera, 

em data posterior a contratação ser seu contrato uma “Reserva de 

Margem Consignável”. Ademais, assevera que não contratara tal 

modalidade de contrato, mas, sim, empréstimo consignável; que, considera 

tal modalidade contratual “impagável”. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a ré se abstenha de “Reservar Margem 
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Consignável (RMC) e Empréstimo Sobre a RMC” no benefício 

previdenciário da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do item ‘a’ de (fl.18 – 

correspondência ID 16635673, fl.16) D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fl.27/28 – correspondência ID 16635679), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 1.048, I, 

do Código de Processo Civil, estabelece que terão prioridade na tramitação 

em todas as instancias os procedimentos nos quais figurem como parte ou 

interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 

portador de doença grave, é nesse sentido a jurisprudência. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser 

concedido ao autor maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo 

que não tenham idade igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 

10.741/03 que não faz restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” 

(5470883120108260000 SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria 

Laura Tavares, Data de Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o 

pedido de prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de 

(fl.21 – correspondência ID 16635676). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se falar em deferimento de 

tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela 

provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução 

do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença 

não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa 

final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. 

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, 

há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de 

urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR 

DESCONTOS DA RMC SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA 

AGRAVANTE – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO 

BANCO RÉU - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

– PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO 

R E C U R S O . ”  ( T J - S P  2 1 7 9 0 5 3 1 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2179053-14.2017.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 

30/10/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/10/2017) (grifei) “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – 

ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO – TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes os requisitos art. 300 do 

Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro 

grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente na 

suspensão de todas as cobranças de débitos provenientes do cartão de 

crédito com reserva de margem consignável – RMC.” (TJ-MS - AI: 

14071548420178120000 MS 1407154-84.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara 

Cível) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, 

vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora 

sequer informara a data da referida contratação, bem como, não elencara 

os moldes do contrato que supunha ter firmado com o banco réu (art.300, 

CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na 

exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘g’ de (fl.19 – 

correspondência ID 16635673, fl.17), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; 

devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o 

saneador (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 06 de fevereiro de 2019, às 11h00min. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012999-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012999-49/2018 Ação: Execução Título Extrajudicial Exequente: Banco 

do Brasil S/A. Executados: Geraldo Vigolo e Outros. Vistos, etc. 

Analisando os autos, declaro-me suspeito para presidir o feito, por motivo 

de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil. 

Assim, remetam-se os autos ao Substituto Legal, efetuando-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005298-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 
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impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005298-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010610-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012991-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012991-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUZIA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. LUZIA ROSA DE JESUS 

ajuizou Ação de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, pelas 

razões exposta na exordial. Sustenta a autora que, é servidora inativa do 

Estado de Mato Grosso e ao conferir holerites e se surpreendeu com a 

quantidade de descontos a título de empréstimos/consignação e cartão de 

crédito que estavam sendo cobrados, desde o ano de 2011 pela empresa 

ré. Afirma que, desconhece a origem destes empréstimos/consignações e 

cartão de crédito, momento em que alega ter registro boletim de ocorrência 

sob o n° 2018.233178. Ao final, requer que sejam julgados procedentes os 

pedidos formulados na inicial a fim de declarar inexistente os 

empréstimos/consignações e cartões de créditos atribuídos pela empresa 

ré, condenando em danos matérias e morais. É o relatório. Decido. Recebo 

a inicial contida no ID nº. 16757829, visto que, preenche os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil. Ponderando a alegação de 

pobreza e nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade 

de revisão. Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão. Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 de março de 

2019, às 08h30min. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, 

e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012955-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012955-30.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUZIA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO BMG Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL c.c. pedido de tutela antecipada, ajuizada por LUZIA ROSA 

DE JESUS em desfavor do BANCO BMG S.A., ambos devidamente 

qualificados. Aduz a parte autora que desde o ano de 2009 a instituição 

financeira ré está realizando descontos em sua folha de pagamento – 

holerite - em decorrência de empréstimo consignado e cartão de crédito. 

Assevera, no entanto, que nunca contratou tais serviços junto a empresa 

ré. Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja suspensa a cobrança dos descontos relativos ao 

empréstimo consignado e cartão de crédito junto ao Banco BMG S.A., eis 

que indevidos. É o relatório. Decido. Primeiramente, ponderam as 

alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita. A tutela de urgência é uma das 

modalidades de tutela provisória prevista no Código de Processo Civil. 

Seus requisitos estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Confira: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Da analise dos autos, 

observo que a parte autora carreou aos autos B.O noticiando os fatos, 

bem como realizou reclamação junto a secretaria de gestão do estado, o 

que diante da impossibilidade de realizar prova de fato inexistente, 

entendo presente a probabilidade do direito. De igual modo, presente o 

perigo da demora, já que estão sendo realizados descontos em sua conta. 

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência a fim de determinar a parte ré a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

empréstimo discutido nestes autos, sob pena de multa diária de 1.000,00 

(hum mil reais). No mais, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 10h00min, a ser realizada nesta vara. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação das partes 

deverá ser pessoal. Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 dias. Intimem-se as 

partes sobre o teor da presente decisão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2017. Jorge Hassib 
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Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011159-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JUNIOR NEMOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011159-04.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELVIS JUNIOR NEMOTO Vistos. Da análise dos autos, não 

vislumbro o contrato de alienação fiduciária, objeto da presente ação de 

busca e apreensão. Assim, intime-se a parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias junte aos autos o referido contrato, sob pena de extinção;. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012460-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012460-83.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FERNANDO LIMA 

ALVES Vistos. Trata-se de busca e apreensão pelo Decreto-lei n. 911/69, 

proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A, em face de FERNANDO LIMA 

ALVES, ambos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial. Foi realizada a notificação 

extrajudicial (fls. 54/56 - ID 16483307). Com a inicial juntou-se documentos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar 

pleiteada, por disposição legal, necessária à comprovação da mora ou de 

inadimplemento por parte do devedor, tendo a parte requerente cumprido 

este requisito. Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram 

a relação contratual, bem como a inadimplência do devedor, sendo este 

devidamente notificado pela empresa – fls. 54/56 - ID 16483307. Por outro 

lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a 

aplicação do ordenamento jurídico. Ante o exposto, com base nos artigos 

3º e seguintes do Decreto-lei n. 911/69, defiro a liminar pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal. Executada a tutela 

provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/69). Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no §2º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro os benefícios do artigo 

212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 27 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007053-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007053-96/2018 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autora: 

Shirlei da Silva Rés: Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda e Outro 

Vistos, etc. SHIRLEI DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Dano Material e 

Moral” em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

e RENAULT DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fl.24 e fls.27/29 – correspondência ID 

14943649 e ID 14943707), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no terceiro parágrafo de (fl.18 – 

correspondência ID 14943593, fl.16), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

11 de dezembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Citem-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as 

contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000567-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000567-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURO MARTINS ALVES. RÉU: BANCO BRADESCO S/A. 

Vistos. Mauro Martins Alves ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória 

de urgência em face de Banco Bradesco S/A, pelas as razões exposta na 

exordial. Sustenta, em síntese, a parte requerida inscreveu o nome da 

requerente em órgãos de proteção ao crédito por uma divida inexistente e 

absolutamente desprovida de fundamento. Relata a parte requerente que 

possui um cartão de crédito do Requerido, sendo cliente sob o número de 

agência e código de beneficiário nº 4025-8 / 0000600-9. O Requerente 

sempre pagou mensalmente as faturas do seu cartão de crédito. No mês 

de novembro/2017 não foi diferente. A fatura, no valor de R$ 2.013,77 e 

vencimento para o dia 15/11/2017 e foi devidamente paga. Para a 

surpresa do Requerente, mesmo estando em dias com as suas 

obrigações, o Requerido, no dia 05/12/2017, inscreveu o seu nome no 

cadastro de inadimplentes por uma dívida vencida no mês de novembro, a 

qual totaliza o importe de R$ 3.006,96 (três mil e seis reais e noventa e 

seis centavos). Sustenta, que a cobrança da dívida em tela encontra-se 

eivada de ilegalidade e ilicitude, uma vez que o Requerente, no dia 

16/11/2017, efetuou o pagamento da fatura do seu cartão de crédito. O 
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Requerente esclarece que o comprovante de pagamento se encontra um 

pouco ilegível, diante da fragilidade e baixa qualidade que é a impressão 

desses tipos de documentos. No mais, o pagamento feito pelo Requerente 

foi o valor mínimo, no importe de R$ 591,26. O Requerente teve o 

conhecimento de que o seu nome constava no cadastro de inadimplentes 

quando precisou efetuar e foi negada a abertura de crédito pessoal no 

comércio local desta Cidade. Afirma que diante da notícia de negativação e 

indignado com o absurdo, uma vez que não possuía qualquer dívida que 

justificasse tal restrição, o Requerente buscou retirar um extrato que 

indicasse seu nome no cadastro de devedores, e, ao fazê-lo pode 

verificar a existência de um registro de negativação procedido pela 

Requerida, o qual não conhece. Ao final, requer seja deferida a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para que seja a parte Requerida compelida a, 

imediatamente, retirar o nome da parte requerente dos cadastros de 

devedores, com relação à inscrição: BANCO BRADESCO, vencimento: 

20/11/2017, no valor de R$ 3.006,96 (três mil e seis reais e noventa e seis 

centavos), data da inclusão: 05/12/2017. É o relatório. Fundamento e 

decido. Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão. No que concerne ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do Código de 

Processo Civil, passo a deliberar sob sua nova ótica, prevista como tutela 

provisória, de acordo com os artigos 294 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Conforme preceitua o artigo 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência. 

Enquanto a tutela de urgência procura afastar o “periculum in mora”, 

evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de 

evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem 

o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De 

outro norte, extrai-se do artigo 311 do Código de Processo Civil, que a 

tutela de evidência será concedida independentemente da comprovação 

do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída com prova 

documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo autor, não 

sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável aos 

fatos alegados. Cumpre salientar ainda que, conforme prevê o artigo 303 

do Código de Processo Civil, nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, pode a parte propor ação 

limitando-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido 

de tutela final, com a exposição da lide, do direito e do perigo de dano. 

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restada comprovada nenhuma das situações fáticas acima 

expostas. Os documentos colacionados à exordial não são suficientes 

para demonstrar, de plano, o direito invocado pela autora, sendo 

necessário o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla 

defesa. Isso porque a parte autora quando da interposição da ação não 

acostou os documentos necessários para análise da liminar, sendo 

determinada a sua intimação para tanto, porém acabou acostando 

documentos ilegíveis aos autos, conforme se evola do ID 11644862, não 

pode se verificar se realmente a fatura do mês que foi consta a restrição 

fora devidamente paga, razões pelas quais a liminar deve ser indeferida 

por ora. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. (§3º, artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, nos termos de 

fundamentação supra. Intimem-se as partes sobre o teor da presente 

decisão. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 29 

de Janiero de 2019, às 08:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de 

outubro de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002856-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002856-98.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Maura Aparecida de Souza Gregorio ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela provisória de urgência em face de ENERGISA – Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A, pelas as razões exposta na exordial. Sustenta, em 

síntese, a Requerente é titular da unidade consumidora nº. 6/140741-0 

instalada em sua residência situado no endereço acima qualificado, e na 

data de 13/09/2017 os funcionários da Requerida, sem a participação da 

Requerente ou qualquer outro habitante do imóvel, realizaram uma 

inspeção no medidor de energia, e nesta ocasião afirmam terem 

constatado uma suposta irregularidade de ligação invertida - intervenção 

de terceiro que supostamente estaria registrando consumo menor do que 

realmente estava sendo utilizado, e emitiram uma fatura eventual no valor 

de R$ 7.663,36 (sete mil e seiscentos e sessenta e três reais e trinta e 

seis centavos) com vencimento em 30/11/2017 com base na média dos 

meses anteriores. Diante da cobrança indevida a Requerente ingressou 

com uma Reclamação perante o Procon solicitando o cancelamento da 

fatura indevida, porém, não obteve êxito, e diante do não pagamento, a 

Requerida ilegalmente lançou o débito indevido junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, causando danos irreparáveis a Requerente. Ao final, 

seja concedida a tutela de urgência, para determinar a suspensão da 

restrição existente em nome e CPF da Requerente junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC e SERASA referente ao débito constituído 

ilegalmente no valor de R$ 7.663,36 (sete mil e seiscentos e sessenta e 

três reais e trinta e seis centavos) com vencimento em 30/11/2017, bem 

como seja determinado que a Requerida abstenha-se de realizar a 

interrupção da energia elétrica à residência da Requerida referente a 

inadimplência da fatura mencionada. É o relatório. Fundamento e decido. 

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revisão. No que concerne ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do Código de Processo Civil, 

passo a deliberar sob sua nova ótica, prevista como tutela provisória, de 

acordo com os artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Conforme preceitua o artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o “periculum in mora”, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro norte, extrai-se do 

artigo 311 do Código de Processo Civil, que a tutela de evidência será 

concedida independentemente da comprovação do perigo ou do dano, 

desde que a inicial seja instruída com prova documental suficiente a 

demonstrar o direito invocado pelo autor, não sendo possível a oposição 

de prova capaz de gerar dúvida razoável aos fatos alegados. Cumpre 

salientar ainda que, conforme prevê o artigo 303 do Código de Processo 

Civil, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, pode a parte propor ação limitando-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito e do perigo de dano. Feita estas considerações e depois de 

detida análise dos autos, observo que os documentos colacionados à 

exordial são suficientes para demonstrar, de plano, o direito invocado pela 

autora em sede liminar. Isso porque, observa-se que o valor cobrado é 

muito superior ao consumo médio da autora, bem assim visando à boa-fé 

jurídica a parte autora procurou o PROCON a fim de regularizar o caso 

juntamente com a requerida, solicitando os esclarecimentos necessários 

do ocorrido (ID n. 12809337), porém não obteve êxito na procedência do 

pedido. Ademais, resta evidente que a vistoria fora realizada sem a 

presença de um morador da residência onde consta como “Cliente 
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Ausente” no Termo de Ocorrência e Inspeção acostado no ID n. 

12809320. Por fim, a autora acostou extrato onde consta a negativação do 

débito incluído pela requerida conforme se evola no ID n. 12809326. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (§3º, 

artigo 300, do Código de Processo Civil), o que não é caso do presente 

feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, nos 

termos de fundamentação supra, para determinar a suspensão da 

restrição existente da autora junto ao SPC/SERASA referente ao débito 

constituído ilegalmente no valor de R$ 7.663,36 com vencimento em 

30/11/2017 e que a requerida se abstenha de realizar a interrupção da 

energia elétrica referente a fatura discutida neste feito. Intimem-se as 

partes sobre o teor da presente decisão. Em consonância com o disposto 

no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2019, às 08:30 horas, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2018. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002984-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por R.BALKE & BALKE 

LTDA – ME em face de BRF BRASIL FOODS S/A e PIZZOLATTO & FALK 

LTDA – EPP, todos devidamente qualificados no presente feito. Afirma em 

apertada síntese que teve seu nome negativado no sistema de proteção 

ao crédito em relação a um débito no valor de R$ 14.332,11 (quatorze mil e 

trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), inclusão em 25/01/2018, 

contrato nº 052086984501, conforme extrato de consulta ao SPC/Serasa 

(anexo). Aduz que não reconhece a dívida como legítima, eis que nega 

qualquer vínculo contratual com a empresa requerida BRF BRASIL FOODS 

S/A. Ao final, requer em liminarmente seja determinado à reclamada o 

imediato cancelamento da inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. É o relatório. Decido. A tutela de urgência é uma das modalidades 

de tutela provisória prevista no Código de Processo Civil. Seus requisitos 

estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. Confira: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em tela, entendo que 

não há como conceder a tutela provisória já na inicial, isso porque, ao 

menos neste juízo efêmero, não verifico um dos requisitos essências da 

concessão da tutela antecipada, o periculum in mora, eis que ao analisar o 

extrato de consulta SPC/SERASA vislumbro que a parte requerente possui 

outras restrições de crédito junto a outros fornecedores (ID 12881251). 

Assim, ante a ausência de um dos requisitos essenciais para o 

deferimento da tutela ora pleiteado, deixo de concede-la em razão da 

necessidade de maior dilação probatória e por não vislumbra o periculum 

in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de antecipada, pelos 

fatos e fundamentos explanados. Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2018. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002996-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por R.BALKE & BALKE 

LTDA – ME em face de BRF BRASIL FOODS S/A e PIZZOLATTO & FALK 

LTDA – EPP, todos devidamente qualificados no presente feito. Afirma em 

apertada síntese que teve seu nome negativado no sistema de proteção 

ao crédito em relação a um débito no valor de R$ 3.408,98, (três mil 

quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos), inclusão desde 

09/02/2018, contrato nº 052130474901, conforme extrato de consulta ao 

SPC/Serasa (anexo). Aduz que não reconhece a dívida como legítima, eis 

que nega qualquer vínculo contratual com a empresa requerida BRF 

BRASIL FOODS S/A. Ao final, requer em liminarmente seja determinado à 

reclamada o imediato cancelamento da inscrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. É o relatório. Decido. A tutela de urgência é uma das 

modalidades de tutela provisória prevista no Código de Processo Civil. 

Seus requisitos estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Confira: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em tela, 

entendo que não há como conceder a tutela provisória já na inicial, isso 

porque, ao menos neste juízo efêmero, não verifico um dos requisitos 

essências da concessão da tutela antecipada, o periculum in mora, eis 

que ao analisar o extrato de consulta SPC/SERASA vislumbro que a parte 

requerente possui outras restrições de crédito junto a outros 

fornecedores (ID 12881251). Assim, ante a ausência de um dos requisitos 

essenciais para o deferimento da tutela ora pleiteado, deixo de concede-la 

em razão da necessidade de maior dilação probatória e por não vislumbra 

o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de 

antecipada, pelos fatos e fundamentos explanados. Em consonância com 

o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2019, às 

09:30 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297115 Nr: 11965-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352670 Nr: 7742-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272366 Nr: 4546-15.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARNELOSSI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA PAO DE CASA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405151 Nr: 893-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUCIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS, PATRICIA VAZ VILELA - OAB:MS/10601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399924 Nr: 13400-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CEZAR 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715717 Nr: 11025-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DORNELAS - 

OAB:OAB/SP 155.388, JORGE GERALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP327.382, MARCELO NAVARRO VARGAS - OAB:99999/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 145/147 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 175/179, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. . Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710275 Nr: 5234-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO VITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 67/68 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 109/111, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. . Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34039 Nr: 8734-27.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAUD - PROJETOS AGROP. E CONT. LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI COSTA JÚNIOR - 

OAB:221.174 - SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, COMARCA 

CONTÍGUA -PEDRA PRETA-MT . CONSIGNO que, o pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41400 Nr: 1325-63.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA, JAIRO DIAS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389407 Nr: 3038-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO, ALENIR 

RODRIGUES BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 125 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 104/104v, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. . Após, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754184 Nr: 9885-61.2014.811.0003

 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: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LI,A GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/P 297870

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706745 Nr: 1479-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA, REGINA 

JOANA DOS SANTOS, MARCOS ALEXANDRE DE FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36698 Nr: 123-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON FIRMINO DOS SANTOS, PERFIL MODAS 

LTDA, SIDNEY FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 320-06.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CESAR MAGALHAES, ALESSANDRA 

FABIANA MAGALHAES, ADELIA GOMES FERREIRA, ARTUR MONTEIRO 

MAGALHAES JUNIOR, WELLINGTON MONTEIRO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DE LORENZI CANCELIER, CEREALISTA 

PARANATINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281418 Nr: 4849-92.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, 

LUCIARA FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:MT/9307, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 381396 Nr: 9631-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BECK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 Autos n.º 2006/353 - Código n. 381396

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 351/353.

Intime-se a parte ré para cumprir a sentença, pagando o débito, acrescido 

de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes previstos no artigo 523, §3º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 805374 Nr: 16418-02.2015.811.0003

 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: GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar à parte reclamante: a) a 

título de danos materiais, o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), 

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos 

devidos da data do desembolso; e b) a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; 

e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios pela requerida, estes últimos fixo no importe de 10% sobre o 

valor da condenação, o que faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se o presente feito, com 

as baixas e anotações devidas.P. I. C.Rondonópolis/MT, 29 de novembro 

de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746079 Nr: 5621-98.2014.811.0003

 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: SANDRO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A IDEAL TECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 5621-98.2014.811.0003.

Código do Processo: 746079.

Espécie: Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização Por 

Danos Morais.

Parte Autora: Sandro Jose Do Nascimento.

Parte ré: A Ideal Tecidos.

Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 08h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais, realizado 

o pregão constatei que estão ausentes as partes do processo.

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da ausência das partes para a produção de prova oral, mantenho o 

feito concluso para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos Kratchk, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 805374 Nr: 16418-02.2015.811.0003

 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: GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 16418-02.2015.811.0003.

Código do Processo: 805374.

Espécie: Ação de Indenização Por Dano Moral e Material.

Parte Autora: Gisleide Pereira Lopes Santos.

Parte ré: American Motos Ltda.

Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 10h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte Autora: Gisleide Pereira Lopes Santos.

Advogado do autor: Valeska Machado Martins

Advogado da requerida: Samir Badra Dib.

Preposto da requerida: Onivaldo Gomes de Sousa

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Foi inquirido, em sistema de áudio e vídeo, o preposto da parte requerida.

As alegações finais são remissivas a inicial e contestação, conforme 

requerido pelas partes.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Nada sendo requerido, declaro encerrada a instrução.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos Kratchk, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Gisleide Pereira Lopes Santos

Parte Autora

Valeska Machado Martins

Advogada do autor

Samir Badra Dib

Advogado da requerida
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Onivaldo Gomes de Sousa

Preposto da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 792598 Nr: 11358-48.2015.811.0003

 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: SERGIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de declarar inexistente o débito discutido e condenar a reclamada a pagar 

a reclamante a título de danos morais à importância de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 

362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Confirmo a liminar de fls. 29/30. Custas e honorários 

advocatícios pelo réu, estes últimos fixos em 10% do valor da 

condenação, o que faço com fulcro no artigo 85 § 2º do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Saem às partes intimadas desta Sentença.Publiquem-se. 

Registrem-se. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Maikon Vitoldo Campos Kratchk, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito Sergio 

Ribeiro Da Silva Parte AutoraElson Rezende OliveiraAdvogado do 

autorRafael Rodrigues RamosAdvogado da requeridaGiovanni Henrique 

Nunes CardosoPreposto da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757258 Nr: 11651-52.2014.811.0003

 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: KARINE DA SILVA SANTOS, RICARDO MAGALHÃES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 NTIMAÇÃO os procuradores das partes acerca da audiência para oitiva 

de testemunhas na Comarca de Londrina/PR que se realizará no dia 

25/02/2019 às 16h30min, conforme oficio de fl.97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721676 Nr: 2697-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GISELMA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.107, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90724 Nr: 1933-56.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA, MARIA 

LUIZA LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 454/589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723123 Nr: 4116-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES 

ZANONI, TEREZINHA FERNANDES ZANONI, CLEODEMIR BATISTA 

ZANONI, CLEONILDO ZANONI JUNIOR, ROSANGELA CASAGRANDE 

ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, JOSE REINALDO BELAO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS16862, SUELI ERMINIA BELAO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS2248

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para se 

manifestar sobre fls.166/171, no prazo legal, requerendo par tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402990 Nr: 16488-97.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA, 

ADEILZA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTODIO 

- OAB:MT/3727, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT3727

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384200 Nr: 12335-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MENDONCA DE AMORIM, ELEDIR 

MIRANDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

Dr. LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA , OAB 7.206-B, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 
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carga, sob pena de busca e apreensão, conforme artigo 196 do Código de 

Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372232 Nr: 707-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RICARDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449357 Nr: 4536-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENITA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, PARA MANIFESTAR ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 333/351, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406546 Nr: 2272-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.3.8 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a carta precatória juntada fl. 369/389 , no prazo legal. Bem como, 

providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763345 Nr: 15070-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 81-verso. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448683 Nr: 3862-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727544 Nr: 8415-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BATISTA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 275/276, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729137 Nr: 9861-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

9861-67.2013.811.0003, Protocolo 729137, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726092 Nr: 7037-38.2013.811.0003

 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: EDSON VICENTE WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

7037-38.2013.811.0003, Protocolo 726092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48279 Nr: 3705-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CONTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CICERO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 
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- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIELE 

MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

3705-59.1996.811.0003, Protocolo 48279, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781394 Nr: 6727-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de CITAÇÃO 

devolvidas fl. 66/68. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351239 Nr: 6333-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMARIA ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls.327. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737405 Nr: 268-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 158. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433622 Nr: 2288-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, item 26.6.1.8 , 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar 

sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734285 Nr: 14121-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/MT

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de INTIMAÇÃO 

devolvida fl. 252. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742293 Nr: 3486-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA MORAIS, ASSOCIAÇÃO DE 

AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 99. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726889 Nr: 7800-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE LIMA RAMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ e disposto no 

Artigo 162, § 4º do CPC , impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para promover o regular andamento do feito, 

requerendo o qu entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795147 Nr: 12446-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEZIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, JOANA 

ALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 
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FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794095 Nr: 11951-77.2015.811.0003

 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: ANAITA TEIXEIRA RIOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETTA DISTRIBUIDORA DE OLÉOS E MATÉRIA 

PRIMA LTDA, JHONATHAN GOMES GODINHO PIMENTA JUNIOR, PRISCILA 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ADVOGADO DA REQUERENTE, PARA PAGAMENTO DAS 

CUSTAS, CONFORME CÁLCULO DE FLS. 161, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336798 Nr: 5175-47.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO CARLOS DIAS, JOSIAS DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIO HENRIQUE 

CORREA, para devolução dos autos nº 5175-47.2004.811.0003, Protocolo 

336798, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430666 Nr: 12552-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->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: JOSE PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSA DE MORAIS, LINDAURA 

ROSA DE SOUZA, ATAIDE ROSA DE MORAES, IRENI ROSA DE MORAES, 

LUZIA ALCANTARA, IVO ROSA DE MORAES, NIVERSINO ROSA DE 

MORAES, IRACI ROSA DE MORAES, LENI ROSA DE MORAES, IDENIR 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de CITAÇÃO 

devolvidas à fls 239/247. Bem como, providenciar o andamento do feito, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809080 Nr: 17688-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA VALERIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS 

-ME(DH IMPORTS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - 

OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de INTIMAÇÃO 

devolvida fl. 55-verso. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779612 Nr: 6043-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO DE FL. 

115, BEM COMO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 

117/119, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727784 Nr: 8635-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: BATUIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RAFAEL LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447902 Nr: 3081-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - OAB:OAB/MG 

76.653

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 273/274, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754914 Nr: 10253-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DIAS, MARIA ROSA DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ERNESTO VALLI - 

OAB:11672-B/MS

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 85/87, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803749 Nr: 15827-40.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO BURTTET, JORGE LUIS BURTTET
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de: intimação da parte contraria, para querendo 

contra-razoar o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446550 Nr: 1732-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO APARECIDO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE FERNANDES, 

ONIVALDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de INTIMAÇÃO 

devolvida fl. 237-verso. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718356 Nr: 13816-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESCICA DAHIANE BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 13816-43.2012.811.0003, Protocolo 

718356, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394034 Nr: 7585-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, MARLENE 

BALBINOTTI MASIERO, CERJO MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297863 Nr: 643-64.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 487/489, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 3123-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, ADILHA 

DOURADO DA SILVEIRA, ALBINO LAFAIETE RIBEIRO, CLAUDINAR 

ESTRELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 767/774, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896566 Nr: 4134-54.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN - SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH, SONIA 

ELIZABETH DA SILVA BARROS FARAH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

4134-54.2018.811.0003, Protocolo 896566, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816531 Nr: 1751-74.2016.811.0003

 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: EUCLIDES MARINHO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DA 

INFOMARÇÃO DA CONTADORIA DE FLS. 159, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762052 Nr: 14520-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA, NABIH FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 17297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉRICA FERNANDA 

GARCIA P ROCHA, para devolução dos autos nº 

14520-85.2014.811.0003, Protocolo 762052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715177 Nr: 10436-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423276 Nr: 5479-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831434 Nr: 6170-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DAS GRACAS LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 204/212, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722788 Nr: 3796-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUSA ORLATO, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX 

LOGISTICA FLORESTAL, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 118/121, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735125 Nr: 14790-46.2013.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VICENTE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

14790-46.2013.811.0003, Protocolo 735125, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808940 Nr: 17640-05.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FREITAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 64. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775540 Nr: 4464-56.2015.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, BBA 

INDUSTRIA QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRULOTTI 

FERRARI - OAB:264188, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 4464-56.2015.811.0003, Protocolo 

775540, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432545 Nr: 1210-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA FERREIRA LUDWIG - 

OAB:OAB/RS 97.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ e disposto no 

Artigo 162, § 4º do CPC , impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430138 Nr: 12094-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FRANCISCA DIAS, ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOCRED PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742411 Nr: 3553-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 115. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786716 Nr: 8909-20.2015.811.0003

 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: ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a petição juntada pela requerida à fls. 92 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423767 Nr: 5928-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD MARKETING E EVENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de 

INTIMAÇÃO devolvida fl. 195/196. Bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar 

parte pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760207 Nr: 13455-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GABRIEL DE MORAES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

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

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 13455-55.2014.811.0003, 

Protocolo 760207, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419111 Nr: 1452-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARUMA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E 

INCORPORACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CURVO LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA GASPARINI - 

OAB:MS/11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO PEREIRA 

FAGUNDES, para devolução dos autos nº 1452-44.2009.811.0003, 

Protocolo 419111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819980 Nr: 2921-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERV AUT DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH, 

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

2921-81.2016.811.0003, Protocolo 819980, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735808 Nr: 15297-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - OAB:29795-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 128. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786171 Nr: 8678-90.2015.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 61. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743846 Nr: 4277-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, MARLI ELENA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 748-17.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & FERLA LTDA ME, ESPOLIO DE 

JOAO TERTULIANO RODRIGUES FILHO, ISRAEL SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 784, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720273 Nr: 1313-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 192/194, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718377 Nr: 13838-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANDRO ALVES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708817 Nr: 3704-15.2012.811.0003

 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: MIGUEL ANGEL ZARATE ALONZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLUÇÃO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - 

OAB:10254/MT, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - 

OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 329/333, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811219 Nr: 18318-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CAMILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO VINICIUS 

DOS REIS, para devolução dos autos nº 18318-20.2015.811.0003, 

Protocolo 811219, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428710 Nr: 10800-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA, NABIH FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉRICA FERNANDA 

GARCIA P ROCHA, para devolução dos autos nº 

10800-86.2009.811.0003, Protocolo 428710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825435 Nr: 4779-50.2016.811.0003

 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): PAULINO VERDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para cumprir a 

cota ministerial de fls. 323, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302142 Nr: 4624-04.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA-HOSPITAL SANTA ROSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUZINHO RECAPAGENS E COMERCIO LTDA, 

MARIA EUGENIA CAMPOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 389. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446546 Nr: 1728-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para ciência da 

certidão de fls. 581, requerendo o que entender de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880218 Nr: 10393-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A, BMF 

BELGO - MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE PAULO OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE QUADROS CALAZANS - 

OAB:363500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 Código nº 712733

Vistos etc.

Suspendo, por hora, o cumprimento do mandado expedido à fls. 232, ante 

as ponderações da proprietária do automotor à fls. 235/242.

Intime a exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706557 Nr: 1279-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 706557

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que até a presente data não houve a 

citação da parte executada, bem como que há endereços obtidos por 

pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo (fls. 153/154 e 172) que ainda 

não foram diligenciados.

Desse modo, indefiro por ora o pedido à fls. 177 e determino a intimação 

do exequente por seu patrono constituído nos autos, via DJE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover a citação do devedor.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436307 Nr: 4975-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:PR/51.792, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 436307

Vistos etc.

 Indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 185, uma vez que houve 

tentativa de penhora on line nas contas da executada há menos de seis 

meses (fls. 179/180).

Desse modo, intime o credor, pessoalmente por ARMP, bem como o seu 

patrono constituído nos autos, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre os documentos constantes à fls. 261/264 e requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção da presente ação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717020 Nr: 12434-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC. CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA LTDA EPP, CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CRISTIANE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ LOPES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MS 9.453

 Código nº. 717020.

 Vistos etc.

 O credor comparece aos autos e requer a intimação das executadas para 

que indiquem quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.
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 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 163, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora, bem como juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380603 Nr: 8855-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 Código nº. 380603.

 Exequente: Banco Finasa S/A

Executada: Luzia Figueiredo

Vistos etc.

 BANCO FINASA S/A., qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO E 

CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra LUZIA 

FIGUEIREDO, também qualificada no processo.

 O exequente compareceu nos autos à fls. 192/192-v, e pleiteou pela 

desistência da ação.

 Em seguida, a executada compareceu nos autos à fls. 194 e manifestou 

pela concordância da desistência da ação, requerendo a condenação do 

credor ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, 

nos termos do artigo 90 do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente execução ante a renúncia do crédito pelo 

exequente. Deixo de determinar a baixa pelo Sistema Renajud vez que não 

há decisão judicial nesse sentido. Condeno o exequente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797332 Nr: 13243-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERANÇA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 797332.

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da requerida restaram 

infrutíferas e a autora não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 

mesma, cumpra a Sra. Gestora a íntegra da decisão proferida à fls. 

53/53-v.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436984 Nr: 5652-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, C V MANCHINI & CIA LTDA, CRISTIANO 

VICENTINI MANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 CD. PROC. 436984

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 214 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738885 Nr: 1272-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 738885.

 Vistos etc.

Intime a exequente para juntar o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para análise do pleito formulado à fls. 93.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800612 Nr: 14631-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA CUNHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 800612. Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

observa-se à fls. 27, que houve a busca, apreensão e depósito do veículo 

em discussão nos autos. O artigo 4º., do Decreto Lei nº. 911/69, disciplina 

que: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não 

se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Grifo e negrito nosso).A 

jurisprudência é pacífica acerca da necessidade do cumprimento do artigo 

4º do Decreto Lei nº. 911/69 para conversão da ação em titulo executivo, 

conforme segue abaixo: (...).AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Se não 

citado o réu, plenamente viável a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução. Inteligência dos art. 329, I do CPC/2015. Decisão 

reformada. Recurso provido.(TJSP, AI 20985321920168260000, Relator: 

Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, julg e publ. 09.06.2016). 

(Grifo e negrito nosso).Desta forma, considerando que houve a busca e 
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apreensão do veículo em discussão, chamo o feito à ordem e revogo a 

decisão proferida à fls. 59/60, em que determinou a conversão do pedido 

de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Proceda a Sra. Gestora as 

alterações necessárias na capa dos autos. Intime a requerente para 

promover o regular andamento do feito, indicando o atual endereço do 

requerido para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415886 Nr: 11546-85.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO DA SILVA, JUCELINO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:11911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 415886.

 Vistos etc.

 Analisando o caderno processual, observa-se à fls. 139-v e 143-v, que 

houve a devolução dos ARs encaminhados aos executados de forma 

infrutífera, acerca da intimação da penhora efetivada à fls. 127, pelo 

sistema Bacenjud.

Desta forma, antes de analisar o pleito formulado pela exequente à fls. 

144, intime-a, na pessoa de seu patrono regularmente constituído nos 

autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual 

endereço dos executados, para posterior intimação acerca da penhora.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430536 Nr: 12412-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ELMA SOARES LOPES, MJSL, ROSIDELMA 

VIEIRA SOARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, ENFRAIM ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5178, 

SHEILA DAL BO - OAB:MT/11951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP

 Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução com relação à executada MITSUI 

SUMITOMO SEGUROS S/A., ante o cumprimento da obrigação. Determino o 

levantamento da quantia incontroversa constante à fls. 1.130 em favor 

das exequentes, observando os valores e dados bancários fornecidos à 

fls. 1.170 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ. Custas a cargo da 

executada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.2.0 – DO 

PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DOS 

EXECUTADOS ERLAN ARAÚJO FALCÃO E JOSÉ FALCÃO DA SILVEIRA. 

Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor 

dos executados Erlan Araújo Falcão e Jose Falcão da Silveira com relação 

ao saldo remanescente. Remeta os autos à contadoria judicial, para 

apuração do valor atualizado da dívida, observando a conversão da ação 

em cumprimento de sentença à fls. 1.118/1.118-v e a quantia levantada em 

favor das exequentes, constante à fls. 1.130.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 270172 Nr: 1756-39.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAR AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 270172

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que o credor vale-se do meio menos 

oneroso para o alcance de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao 

Poder Judiciário promover diligências cabíveis à parte interessada.

 Desta forma, indefiro o pleito formulado à fls. 280, por se tratar de 

diligência cabível a parte interessada.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709073 Nr: 3976-09.2012.811.0003

 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): CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, 

NEUSA MARIA BALDISSERA, ANDRÉ BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/4678

 Código Processo nº. 709073

Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Estadual

Requeridos: Concrenop Concretos Sinop Ltda e outros.

Vistos etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA, NEUSA MARIA BALDISSERA E ANDRÉ 

BALDISSERA, também qualificados no processo.

 À fls. 752, o representante do Parquet, requer a homologação do acordo 

(fls. 558), vez que os requeridos cumpriram com a avença.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Revogo a liminar deferida à fls. 230. Julgo extinto o processo nos 

termos do disposto no artigo 485, inciso III, “b’, do CPC. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753813 Nr: 9712-37.2014.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA ANTONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB SC 8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia da autora que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a causa 
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por mais de 02 (dois) anos, julgo extinto o feito, com amparo no artigo 485, 

inciso III do CPC. Condeno a demandante ao pagamento das custas 

processuais. Quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixo 

de condenar ao pagamento uma vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo 

r e c u r s a l ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702359 Nr: 10337-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MEDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 CD. PROC. 702359

Vistos etc.

I – Considerando a manifestação e documentos constantes à fls. 241/251, 

promova Srª. Gestora a a retificação do pólo ativo do presente feito para 

excluir COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE 

MATO GROSSO e incluir COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO.

II - Ato contínuo, intime o representante legal da credora, pessoalmente por 

ARMP, bem como o seu patrono constituído nos autos, via DJE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora e requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 798137 Nr: 13526-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->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: JANIO SILVA DE ARAUJO, VANUZA SOUZA SILVA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZINEIDE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 798137

Vistos etc.

1.0 - DA PGR e PGE

Considerando a tratar-se de usucapião de imóvel rural, determino que o 

demandante providencie os documentos exigidos pela PGE à fls. 67. Após, 

nova vista àquela Procuradoria.

Vê-se à fls. 75/89, que as exigências da PGR à fls. 72 já restaram 

atendidas, razão pela qual determino sua intimação para manifestar-se 

nos autos, no prazo legal.

2.0 - DA SUBSTITUIÇÃO DO LINDEIRO

 Considerando o teor da certidão do Meirinho à fls. 65, defiro o pedido de 

substituição dos lindeiros falecidos para o atual confinante: GABRIEL 

POLGA PORTO, melhor qualificado e identificado à fls. 98/99.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 429012 Nr: 11105-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDI INGRID WOTTRICTI SCHULTZ, 

DOUGLAS ALECIO SCHULZ, NELSON RENI SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Se no acordo entabulado e homologado as partes expressamente não 

tiveram a intenção de novar a dívida objeto de execução, revela-se 

impossível entender a ocorrência da hipótese de extinção do feito prevista 

no artigo 794, II, CPC.A extinção do feito de execução pela homologação 

de acordo que implica remissão total da dívida (art. 794, II, CPC) não se 

confunde com a extinção do processo de conhecimento pela transação 

das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, suspende-se o feito executivo 

até o cumprimento da obrigação pactuada no acordo. Já no segundo, 

extingue-se o processo de conhecimento com resolução de mérito, 

ficando o acordo apto a fundar cumprimento de sentença.APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)(S): MENICONI E SILVA 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME E OUTRO(A)(S), 

ROBSON DA SILVA. (grifei)Dessa forma, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o processo até o seu efetivo cumprimento ou 

até nova manifestação dos interessados.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431469 Nr: 128-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 431469

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732545 Nr: 12741-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA G DE ALMEIDA VETERINARIA, 

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, MARY ROSE MARCONATO 

ALMEIDA, RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão a ser sanada, rejeito os 

embargos de declaração interpostos e imponho a embargante o 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Cumpra Sra. Gestora a decisão à fls. 238, expedindo a carta de 

adjudicação, bem como o mandado de imissão na posse, conforme dispõe 

o inciso I, do artigo 877, do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de 

novembro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410731 Nr: 6778-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO GERCIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 CD. PROC. 410731

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, observando 

os dados bancários fornecidos à fls. 228 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

Ato contínuo, intime a parte credora pessoalmente por ARMP e seu 

patrono constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 c/c §2º, do artigo 921, 

ambos do CPC.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772245 Nr: 3269-36.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO VINICIUS 

DOS REIS, para devolução dos autos nº 3269-36.2015.811.0003, 

Protocolo 772245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776743 Nr: 4948-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO VINICIUS 

DOS REIS, para devolução dos autos nº 4948-71.2015.811.0003, 

Protocolo 776743, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717066 Nr: 12483-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT 

AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 12483-56.2012.811.0003, Protocolo 

717066, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705155 Nr: 13133-40.2011.811.0003

 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: OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 

VANDERLEI CHILANTE, ALBERTO PERGO CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO 

DE MATOS - OAB:MT25012/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

13133-40.2011.811.0003, Protocolo 705155, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703818 Nr: 11795-31.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 703818

Vistos etc.

Abra o segundo volume, conforme determina a CNGCGJ/MT.

Defiro o pedido formulado pela credora à fls. 206/210. Determino que a srª 

Gestora promova os atos necessários para apontamento do nome dos 

devedores nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor 

informado à fls. 211.

Deverá a exequente promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

dos executados.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738379 Nr: 941-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANUBIO SILVA DOS SANTOS, CREUSIMAR SILVA DOS 

SANTOS, ROBSON SILVA SANTOS, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, 

MARCO FERNANDES SILVA DOS SANTOS, ESPOLIO DE ZENAIDE 

SANTOS DA SILVA, JAQUELINE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR REZELA, EUNI RODRIGUES BELTRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Andreia Batista - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 738379

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 
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Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444867 Nr: 50-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAYTON VILELA GUIMARAES, GLAYTON 

VILELA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 444867

Vistos etc.

I – Considerando o pedido formulado pelo credor à fls. 177, designo o dia 

28/01/2019, às 17h00, para audiência de conciliação.

 II – Intime o devedor no endereço informado à fls. 177, por AR, bem como, 

a instituição financeira na pessoa da sua respectiva advogada, pelo DJE, 

para comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir.

III – Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775895 Nr: 4570-18.2015.811.0003

 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 ALENILDES CALIXTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código nº 775895

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, vê-se que a perícia técnica foi 

realizada. (fls. 212/215)

Considerando que o autor já manifestou-se sobre o laudo, intime a 

seguradora para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729188 Nr: 9905-86.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FELIZATE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 729188

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito, na forma e pelo prazo requerido 

à fls. 110, conforme determina o artigo 10, da Lei nº 13.340/2016.

II - Com o decurso do prazo, diga o autor.

 Rondonópolis - MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748999 Nr: 7249-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CLEMENTE FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Código nº 748999

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela credora à fls. 138, haja vista que a 

arrematação do imóvel constritado nos autos do processo código nº 

748025, foi anulada.

Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713834 Nr: 8970-80.2012.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541

 Código nº 713834Vistos etc.Comparece aos autos o credor fiduciário 

para requerer a conversão da ação de busca e apreensão diretamente 

para ação de execução por quantia certa (fls. 138/140).Vieram-me os 

autos conclusos.DECIDO.No caso, o autor requereu a conversão da 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução, visando à 

satisfação do seu crédito, tendo em vista que o bem dado em garantia não 

fora localizado, quando da tentativa de cumprimento da liminar deferida 

nos autos.As partes celebraram uma cédula de crédito bancário, garantida 

por alienação fiduciária, conforme se depreende do contrato à fls. 10/19.

(...).Cientifique os executados que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (art. 914 e 915, do CPC).Não formalizado o 

pagamento e não havendo nomeação de bens, voltem-me conclusos para 

apreciação dos demais pedidos formulados à fls. 139. Para o caso de 

pronto pagamento, fixo os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Havendo prosseguimento da lide, fixo os honorários em 15% (quinze por 

cento) do valor exequendo, atualizado.Nomeando bens a devedora, ouça 

o credor. Concordando, reduza a termo na forma do art. 847, do 

CPC.Defiro o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 212, 

do Código de Processo Civil Brasileiro.Relativamente ao pedido de inclusão 

de SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO no pólo passivo da demanda 

executiva, o pleito há de ser indeferido uma vez que o credor não 

comprova ter esgotado a possibilidade de localização de bens da 

sociedade empresária, tampouco, houve a desconstituição da 

personalidade jurídica da devedora.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 09 de 

novembro de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813676 Nr: 792-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES QUEIROZ, ELVIS MARCIO 

QUEIROZ FERREIRA, MARIA ANGELICA ABREU FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA SEMEAR LTDA -ME, ADJUNIO CESAR 

DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA KAREN DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 190.245

 Código nº. 813676.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado 

ADJUNIO CESAR DAS NEVES, no importe de R$ 3.888,18 (três mil 

oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

 II - Intime as partes na pessoa de seus patronos regularmente 

constituídos, via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores e dos veículos bloqueados, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810183 Nr: 17949-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 810183.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado 

CLAUDINO MARIN, no importe de R$ 3.771,86 (três mil setecentos e 

setenta e um reais e oitenta e seis centavos).

 II - Tendo em vista que o devedor não possui advogado constituído, 

intime-o, pessoalmente via ARMP, bem como o exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores e dos veículos bloqueados, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740701 Nr: 2442-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFER COMERCIO E REFRIGERAÇÃO DE 

PURIFICADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

a ação para declarar válido o depósito e extinta a obrigação da autora 

para com a ré. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Libere à ré, 

mediante termo nos autos, a importância depositada, efetuando a retenção 

dos valores devidos a título de custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo os honorários ser entregues ao patrono do 

consignante mediante recibo. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de novembro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449879 Nr: 5059-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA SANTOS IBIAPINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:192.649 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado pelo autor e condeno a 

requerida a depositar o bem descrito na inicial, ou o seu equivalente em 

dinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ser-lhe 

aplicada a medida cabível. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Transitada em julgado, 

efetuado o depósito da coisa ou o equivalente em dinheiro, remeta os 

a u t o s  a o  a r q u i v o ,  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817383 Nr: 2003-77.2016.811.0003

 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: ANGELO HONORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES EVOLUTION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 817383

Vistos etc.

Defiro, parcialmente, o pedido formulado pelo autor. Expeça Carta 

Precatória, com prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, para a 

Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para a citação da demandada, 

observando-se o endereço declinado na inicial. Instrua a CP com cópia do 

petitório à fls. 76/77.

Indefiro o pedido de expedição de ofício à CDL de Goiânia/GO, haja vista 

tratar-se de diligência de interesse e responsabilidade do requerente.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726454 Nr: 7389-93.2013.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 726454

Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a demanda, 

defiro o pedido de desbloqueio do veículo junto ao Detran, pelo sistema 

Renajud (fls. 39)

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784090 Nr: 7785-02.2015.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ALMEIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - VEÍCULO 

NÃO LOCALIZADO - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA 

SISTEMA RENAJUD - IMPEDIMENTO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 PELA 

LEI 13.043/2014 - RECURSO PROVIDO.- A ação de busca e apreensão 

tem natureza especial e seu rito é regulado pelo DL 911/69 e pela Lei 

10.931/04 que lhe deu nova redação.- Possível o bloqueio do veículo, via 

sistema RENAJUD, para impedir a circulação, eis que a Lei 13.043/2014, 

que alterou o Decreto-Lei 911/69, acrescentou o §9º ao art. 3º do referido 

diploma legal, estabelecendo que é dever do juiz, ao decretar a busca e 

apreensão do bem, inserir diretamente restrição judicial na base de dados 

do RENAVAM, até o cumprimento efetivo da liminar.- Recurso 

provido."(TJMG - AI: 10240150005397001 MG, Relatora: Desª. Márcia de 

Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

25/08/2015)."AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESTRIÇÃO JUDICIAL - IMPEDIMENTO DE 

CIRCULAÇÃO - SISTEMA RENAJUD.Conforme o disposto nos parágrafos 

9º e 10º do art. 3º do Decreto lei 911/69, incluídos pela lei nº 13.043 de 

2014, o Juiz, ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá 

diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Agravo 

não provido."(TJMG - AI: 10079140732284001 MG, Relator: Des. Estevão 

Lucchesi, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2015).Dessa 

forma, visando dar efetividade e celeridade ao processo, determino a 

inserção de impedimento de circulação do veículo, objeto da lide, melhor 

descrito à fls. 04. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817026 Nr: 1922-31.2016.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 817026

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

Requerida: Leonita de Souza

Vistos etc.

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra LEONITA DE SOUZA, 

também qualificada no processo, objetivando a busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.

 Na sequência, o requerente pleiteia pela desistência da ação (fls. 53), 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide.

Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de 

desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Revogo a liminar deferida à fls. 24. Determino por fim, a baixa junto ao 

Sistema Renajud, constante à fls. 25. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406342 Nr: 2056-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DORIGON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 406342

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos listados à fls. 177-v, 

vez que não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou sobre a 

existência de bens da devedora. No caso, não se vislumbra qualquer 

excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo.

No entanto, defiro o pedido de busca do atual endereço da executada com 

a utilização dos Sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao exequente, para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712416 Nr: 7482-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->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: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 712416

Ação de Depósito

Requerente: Mercantil do Brasil Financeira S/A – Crédito Financiamento e 

Investimentos

Requerida: Elenita Alves Moreira

Vistos etc.

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, já qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

DEPÓSITO em face de ELENITA ALVES MOREIRA, também qualificada no 

processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam sua homologação 

com a consequente extinção do processo (fls. 149/151).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino a baixa junto ao 

Sistema Renajud, constante à fls. 132. Honorários na forma pactuada. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 559 de 766



Custas processuais já recolhidas. Eventuais custas processuais 

remanescentes deverão ser recolhidas pela requerente, no prazo de 5 

(cinco) dias. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405792 Nr: 1514-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS JORDAO LTDA ME, 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, EDMUNDO JORDAO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS 

- OAB:16869/O

 Código nº 405792

Vistos etc.

I – Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome dos 

devedores, formulado pela credora à fls. 380/383.

 II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791053 Nr: 10652-65.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRIQUE DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 791053

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Daycoval S/A

Requerido: Enrique Diesel

Vistos etc.

 BANCO DAYCOVAL S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra ENRIQUE DIESEL, também qualificado no 

processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, 

com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou 

entrega do bem.

Deferida a medida liminar, a mesma não foi cumprida e as diligências 

realizadas para a citação do réu restaram infrutíferas.

 O autor e seu advogado foram intimados para promoverem o regular 

andamento do feito, trazendo aos autos o atual paradeiro do demandado, 

porém quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista que a 

ausência citação do réu impossibilita o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 E mais, o processo foi distribuído em 28/07/2015 e, decorridos mais de 03 

(três) anos, o demandante não conseguiu promover os atos necessários 

para a citação do réu e localização do bem.

Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida e determino o 

desbloqueio do bem pelo sistema Renajud. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800123 Nr: 14430-43.2015.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 800123

Vistos etc.

Considerando que o autor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da requerida, defiro parcialmente os pedidos formulados à fls. 129/131.

Determino a realização de pesquisa pelos sistemas Bancenjud, Renajud e 

Infojud, objetivando a localização do atual endereço da ré.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764757 Nr: 15696-02.2014.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 764757

 Vistos etc.

ITAPEVA VII - MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que move em face de DEFEND 

PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, também qualificado no 

processo.

A requerente foi intimado, por carta com AR e na pessoa do advogado, 

legalmente constituído nos autos, para promover o regular andamento do 

feito, porém quedou-se inerte (fls. 59/60-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado na pessoa do advogado e 

pessoalmente permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, apesar de intimado pessoalmente para tal 

finalidade.

 Ademais, é condição de desenvolvimento da ação a localização do bem 

ou conversão em depósito. No presente caso, o requerente não manifesta 

interesse no impulso processual, seja para localizar o bem ou para 
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conversão do pedido inicial.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Custas já 

recolhidas. Deixo de arbitrar verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Determino a baixa de restrição do veículo 

Placa NPJ 6794, junto ao sistema Renajud (Fls. 38). Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012839-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1012839-24.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para que a 

Diretora Presidente e Diretora Administrativa e Financeira possam realizar, 

em caráter excepcional, a movimentação bancária junto à conta corrente 

do banco requerido, mesmo sem que ainda tenha sido expedida a senha 

de acesso, para que esta possa adimplir o CSM Comércio de Derivados de 

Petrólio Ltda., no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o 

vale alimentação no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais) e 

a folha de pagamento no valor de R$ 2.110.700,78 (dois milhões cento e 

dez mil setecentos reais e setenta e oito centavos). Argumenta que na 

data 07 de novembro de 2018, de maneira inesperada, o Diretor Presidente 

e o Diretor Administrativo e Financeiro requereram os seus respectivos 

desligamentos dos cargos junto a empresa autora, momento em que, toda 

a movimentação bancária, como pagamento de fornecedores e demais 

assuntos econômicos restaram bloqueados. Alega que, em razão dos 

referidos desligamentos dos cargos, a autora convocou em regime de 

urgência, na data 13 de novembro de 2018, o seu Conselho Fiscal e de 

Administração para indicar novos diretores para assumir os cargos, 

sendo que as diretoras indicadas passaram por sabatina junto à Câmara 

Municipal realizada na data 21 de novembro de 2018. Informa a ocorrência 

do ato de posse da nova Diretora Presidente, Sra. Nivia Calzolari, 

conforme consta no Termo de Posse nº. 005/2018, datado de 23/11/2018, 

ID nº. 16696798 e da nova Diretora Administrativa Financeira, Sra. 

Erazilene Valentim Silva, conforme c Termo de Posse nº. 006/2018, datado 

22/11/2018, de ID nº. 16696800. Sustenta que realizou o protocolo da 

documentação acerca das novas diretoras perante a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso na data 23/11/2018, porém, o referido órgão ainda 

não entregou os documentos registrados. Menciona por fim, que as 

diretoras estão sem acesso ao sistema bancário do requerido, vez que, 

diante da alteração dos diretores, este solicitou obrigatoriamente a 

apresentação de vários documentos cadastrais para liberação do acesso 

junto à conta bancária pelas novas diretoras da requerente, razão pela 

qual, alegam que tal conduta vem gerando grande risco para a 

continuidade das atividades desempenhadas pela autora, como a 

conservação das vias, limpeza urbana, manutenção da iluminação pública, 

edificação de postos de saúde e creches, além de outros serviços 

essências. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os fatos narrados na exordial, tem-se que, 

apesar de constar o termo de posse da nova Diretora Presidente e da 

nova Diretora Administrativa e Financeira da requerida, ainda não houve a 

referida alteração perante a Junta Comercial, que é o órgão responsável 

para registrar as atividades empresariais e que garante a publicidade do 

ato aos terceiros interessados, garantindo que os atos realizados são 

válidos. Desta forma, o requerido está exercendo seu dever legal de 

assegurar que apenas as pessoas devidamente regularizadas possam ter 

acesso a conta bancária, principalmente no presente caso, em que a 

autora é uma pessoa jurídica de direito público – sociedade de economia 

mista. Cabe ressaltar que a autora não comprovou nos autos a relação da 

documentação entregue ao requerido, bem como, não há qualquer 

negativa da instituição financeira acerca da autorização para acesso a 

conta, faltando assim, documentos imprescindíveis para o deslinde da 

ação. A requerente apenas narra na exordial que o requerido esteja 

supostamente exigindo os seguintes documentos cadastrais: I- O 

fornecimento de cópia autenticada da Ata de Reunião Deliberativa do 

Conselho Fiscal e de Administração que aprovou os indicados aos cargos 

de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro (registrado 

perante a Junta Comercial de Mato Grosso); II- Cópia autenticada do Termo 

de Posse dos retro mencionados diretores (registrada frente a Junta 

Comercial de Mato Grosso); III- Cópia do Estatuto Jurídico da Empresa e; 

IV- Cópia autenticada dos documentos pessoais dos diretores 

retromencionados. Ora, tais documentos são documentos básicos e 

essenciais para assegurar o mínimo de segurança para as partes. A 

conduta do requerido demonstra cautela para autorizar as movimentações 

bancárias de valores altíssimos (milhões de reais), como no presente 

caso, visando proteger o patrimônio da correntista, cautela esta, que a 

própria autora deveria compreender, em virtude do risco de 

movimentações fraudulentas. Desta forma, entendo como necessária a 

dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela requerente, vez que a 

tutela pretendida em caráter antecipatória é absolutamente satisfatória, 

portanto, incabível neste momento processual. O instituto da tutela 

antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Portanto, 

vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual faltam requisitos para 

comprovar os fatos alegados na demanda. Ex positis, à luz do comando 

legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma hipótese 

pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida 

pleiteada. Intime a autora para cumprir o artigo 303, §6º, do CPC. Com 

relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, considerando que a autora é detentora de patrimônio capaz de 

arcar com as custas processuais e honorários próprios, sem prejuízo 

próprio, indefiro a concessão do benefício, nos termos do artigo 98 e 99 

do CPC. Intime a autora, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para promover o recolhimento das custas/taxas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Por fim, 

indefiro o pedido subsidiário da autora, para pagamento das custas 

processuais no término da demanda, ante a falta de previsão legal. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001367-94.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais Autora: Solange 
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Gomes de Oliveira Requerida: Administradora de Consórcio Nacional 

Honda Vistos etc. SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, também qualificada no processo, 

visando obter provimento jurisdicional para a reparação dos danos 

descritos na inicial. A autora alega que firmou junto a requerida o contrato 

de consórcio sob o nº 037037/06605. Aduz que em razão de sua 

inadimplência, a ré ingressou com a Ação de Busca e Apreensão que 

tramitou sob o código nº 764136, que ensejou na composição extrajudicial 

com o pagamento da totalidade da dívida no tocante as parcelas vencidas 

e vincenda e, em razão disso a demandada pleiteou a desistência daquela 

ação. Argumenta que ao efetuar compras no comércio local, foi 

surpreendido com a informação de que seu nome estava incluso no rol 

dos inadimplentes referente a parcela com vencimento em 18.02.2015, no 

valor de R$ 193,81 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos), 

a qual já havia sido quitada quando realização do acordo. Diz que sofreu 

abalo de crédito fazendo jus a reparação indenizatória. Pugna pela 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pleito de tutela 

provisória de urgência foi deferido (Id. 1550302). A demandada 

apresentou contestação (Num. 2382156). Alega que o acordo realizado na 

Ação de Busca e Apreensão foi firmado entre a autora assessoria de 

cobrança, em razão disso requereu a denunciação a lide Nelson 

Paschoalotto Advogados – M. L. Gomes Advogados. Argumenta que não 

praticou qualquer ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Arguiu a 

inexistência de comprovação do dano moral sofrido, vez que a autora 

possui negativação de outra empresa. Requer a improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica (Num. 4446921). A demandante 

pleiteou o julgamento antecipado da lide (Num. 9344934). O pedido de 

denunciação à lide foi indeferido (Num. 11286494). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que 

a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras 

provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. O pedido tem por 

objeto ver declarado inexistente o débito cobrado indevidamente e a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em face do 

lançamento do nome do consumidor no rol dos maus pagadores. 

Observa-se pelos documentos que instruem a inicial que autora liquidou a 

totalidade do contrato nº 3730706605, mediante o pagamento do boleto no 

valor de R$ 4.185,91 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e 

um centavos) em 26.01.2015, cuja quantia compreendia o débito principal 

de R$ 2.659,58; multa de R$ 53,20; taxa de serviço de R$ 461,16 e 

custas/despesas de R$ 1.011,97 (Id. 1540763). O extrato constante nos 

Id. 1540747 e 2382162 demonstram que o valor atinente ao débito principal 

e a multa, que totalizam o quantum de R$ 2.712,78, foram utilizados para 

quitação do consórcio (parcelas 17 a 50, com vencimento em 20.12.2013 

a 21.09.2016), restando evidente que a parcela encaminhada para o 

cadastro de inadimplentes em 16.04.2015, estava inserida no acordo da 

Ação de Busca e Apreensão. Dessa forma, quitada a dívida, a inclusão do 

nome da autora no rol dos maus pagadores afigura-se injustificável, 

porquanto, repisa-se, o débito já havia sido quitado em data anterior 

(26.01.2015). Assim, visível a ofensa ao direito da demandante, tendo a 

requerida agido de forma inadequada ao lançar o nome daquela no rol dos 

inadimplentes, por dívida inexistente. Contudo, a requerida demonstrou a 

existência de outra negativação em nome da demandante, inserida pela 

empresa “Pernambucanas” em 26.12.2013 (Num. 1991840), ou seja, em 

data anterior a inclusão discutida nos autos, caracterizando inscrição 

preexistente. O dano moral, evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida. 

No caso dos autos, restando evidenciada a existência de restrição 

anterior sem que houvesse comprovação que a mesma era ilegítima ou 

estaria sendo discutida em outro juízo, não há como considerar que a 

requerente tenha sido ofendida em dignidade moral, por um novo registro, 

ainda que irregular, vez que já perdurava situação desabonadora em seu 

nome, em razão do débito não pago. Destarte, o afastamento da 

configuração do dano moral se dá em atendimento ao disposto na Súmula 

nº 385, do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. E esse 

entendimento é seguido pelo e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA 

DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE 

– DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – 

ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE 

DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As 

telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas 

unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das 

telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são 

ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 

439153/RS). Existentes registros anteriores desabonadores em nome do 

autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 

385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, Apelação nº 

0005022-96.2015.8.11.0045, 1ª Câmara Cível de Direito Privado, Des. 

Sebastião Barbosa Farias, publ. 11.10.18)”. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – 

DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores em nome do 

autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 

385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, Apelação nº 

0001013-67.2015.8.11.0053, 1ª Câmara Cível de Direito Privado, Des. 

Sebastião Barbosa Farias, publ. 11.10.18)”. Ex positis, e de tudo mais que 

dos autos consta, julgo parcialmente procedente para declarar inexistente 

o débito relativo ao contrato nº 037037/066-05, no importe de R$ 193,81 

(cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos), com vencimento 

em 16.04.2015, vez que já quitada a obrigação. Considerando que a 

demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor da 

patrona da autora, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC. Transitada em julgado, encaminhe o feito 

ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis, 30 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002482-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA RIBEIRO SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Embargante: Elissandra Ribeiro Silva Embargada: Panificadora e 

Confeitaria Vip Ltda Vistos etc. ELISSANDRA RIBEIRO SILVA, qualificada 

nos autos, ingressou com EMBARGOS DE TERCEIRO em face da Ação 

Reivindicatória movida por PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA 

contra IDELVAMAR MENEZES DE ARAÚJO. A embargante aduz ser a 

legítima proprietária do imóvel registrada sob a matrícula nº 20765, do CRI 

local. Alega que adquiriu o imóvel em 2009 da Sra. Luzia Ruiz de Souza, 

onde realizou edificação de uma casa, onde e reside com sua família. 

Argumenta que seu relacionamento com o Sr. Idelvamar Menezes de 

Araújo teve início em 2010, após a aquisição do bem. Requer a 

procedência dos embargos, com o consequente cancelamento das 

averbações realizadas na matrícula após o ano de 2013. Juntou 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (Num. 9079785), o que ensejou 

a interposição de Agravo de instrumento, o qual foi rejeitado (Num. 

14101557). A embargada ofereceu impugnação, alegando ausência da 

qualidade de terceiro, vez que é litisconsorte passiva necessária para a 

ação principal por ser tratar da companheira do requerido daquela ação. 

Aduz ser a real proprietária do imóvel em litígio e que os documentos que 

instruem os autos não comprovam as alegações da embargante. Pede a 

improcedência dos embargos. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

11934848). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O art. 674, do Código de Processo Civil, 

estabelece que "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Destarte, 

conforme o dispositivo acima é legitimado para oferecer os embargos de 

terceiro, aquele que não integrou a relação jurídica processual na ação 

principal. In casu, apesar da embargante não ter integrado o polo passivo 

quando da distribuição da Ação Reivindicatório, foi incluída no polo por 

meio de aditamento da inicial. Assim, ante sua participação na ação 

principal, tem-se como afastada a condição de terceira prejudicada para 

manejo do presente feito. É importante consignar, que são condições de 

ação a legitimidade de parte para a causa e o interesse jurídico na tutela 

jurisdicional. A ausência de qualquer uma das referidas condições, leva à 

carência de ação e à consequente extinção do feito sem adentrar do 

mérito. Assim, falta condição de admissibilidade dos embargos, qual seja a 

de terceira prejudicada, pois apesar ter ocorrido em momento posterior, a 

embargante passou a integrar a lide da ação principal. Esse é o 

entendimento da jurisprudência. “APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO 

– PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA (...). Não 

possui legitimidade para o manejo de embargos de terceiro a pessoa que 

interveio no processo principal, participando efetivamente na condição de 

terceiro prejudicado. (...) (TJMG, Apel. 10024096679675001, Relator Pedro 

Bernardes, jul. 06.03.2018, publ. 23.03.2018)”. Ex positis, julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Tendo em vista que a 

embargada quem deu causa a extinção do feito, condeno-a ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em favor da patrona da 

embargante que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 

85, § 8º do CPC. Translade cópia desta decisão para os autos da Ação 

Reivindicatória. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, encaminhe os autos ao departamento competente para as 

providências cabíveis, com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006069-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006069-49.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais Autora: Aline 

Cristina de Moraes Mendonça Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A Vistos etc. ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONÇA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também 

qualificada no processo, visando obter a declaração de inexistência de 

dívida. A autora aduz ser consumidora da ré, identificada pela Unidade 

Consumidora nº 6/1972922-7. Diz que a ré emitiu fatura extraordinária com 

vencimento em 20.08.2017, no valor de R$ 332,76 (trezentos e trinta e 

dois reais e setenta e seis centavos). Argumenta ter recebido 

correspondência da ré, informando que foi realizada inspeção na UC onde 

foi constatado irregularidades, razão pela qual foi emitida a fatura 

extraordinária. Alega que encontra-se adimplente com a fatura de energia 

elétrica e, em razão da fatura extraordinária, pode ter o fornecimento de 

energia suspenso e o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes. 

Sustenta que os atos praticados pela requerida são arbitrários e ilegais. 

Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência 

de relação jurídica entre as partes e o ressarcimento do dano descrito na 

inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela provisória de urgência foi 

indeferido (Num. 9940186), o que ensejou a interposição de Agravo de 

Instrumento, o qual foi provido parcialmente para abster de interromper o 

fornecimento de energia elétrica (Num. 11365366). Citada, a ré apresentou 

defesa (Num. 10422563). Diz ter vistoriado o imóvel de posse da autora 

onde foi constatado um defeito no medidor que ocasiona desvio/troca de 

fase de energia, o qual ocasionava a usuária um faturamento menor do 

consumo, vez que parte da energia elétrica era desviada sem que 

houvesse o faturamento. Alega que adotou todos os procedimentos 

previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Diz que, em razão disso, 

promoveu a revisão no faturamento do serviço prestado, gerando uma 

diferença a menor do que aquele efetivamente consumido. Sustenta a 

legalidade dos atos fiscalizatórios, inclusive oportunizando a consumidora 

o contraditório e ampla defesa. Requer a improcedência do pedido inicial. 

Juntou documentos posteriores. Tréplica (Num. 11946147). As partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Num. 12815558 e Num. 

12852677). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo por que o 

autor pugnou pelo julgamento da lide. O entendimento jurisprudencial 

uníssono neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. In casu, a autora alega que a demandada 

apurou, de forma unilateral, a existência de irregularidade no medidor de 

consumo de energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de 

fatura no valor de R$ 332,76 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e 

seis centavos), referente a consumo não faturado. Diferentemente do 

alegado pela autora, por ocasião da inspeção, em 25.04.2017, a 

concessionária emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 600252, onde 

foi constatado "inversão de fase no Boner do medidor", o que ocasiona o 

desvio de energia no ramal de entrada, sendo que por ocasião da 

inspeção foi encaminhado em 28.06.2017, carta ao cliente narrando o 

apurado, conforme juntado na exordial. Vê-se, assim, que a proprietária 

do imóvel foi devidamente notificada, não sendo verdadeira, portanto, a 

alegação de que o procedimento foi unilateral. A prova objetiva produzida 

é que, por inoperância, o medidor marcava consumo menor do que o real, 

o que beneficiou diretamente a consumidora, ao analisar o histórico de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 563 de 766



contas juntado pela autora no Id. 9776513, que segue: Mês Consumo (KW) 

Valor 02/2017 354 R$ 272,75 03/2017 686 R$ 551,62 04/2017 146 R$ 

108,56 05/2017 433 R$ 326,26 06/2017 245 R$ 332,76 07/2017 448 R$ 

337,75 08/2017 453 R$ 351,91 Registra-se que a demandante limita-se, 

tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu 

consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a 

diminuição do seu consumo de energia do mês de abril/2017, não dando 

credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado 

na UC. Consoante o disposto no artigo 129 da Resolução nº 414/2010, da 

ANEEL, vigente à época da inspeção, na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor, sendo que para comprovar eventual 

irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a seu critério, 

ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal" 

(artigo 129, §1º, inciso II) Outrossim, foi encaminhada a proprietária do 

imóvel notificação acerca das irregularidades e do débito apurado, 

decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância. Dessa 

forma, depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que os 

direitos constitucionais ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram 

observados, na medida em que, após a inspeção realizada, facultou-se a 

consumidora acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora 

atribuída. Resta saber, portanto, se da inoperância do medidor, que se 

encontra incontroversa, resultou registro a menor do consumo de energia 

na unidade consumidora, a fim de legitimar a exigência da cobrança não 

faturada. Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor 

independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e 

responsabilidade da usuária do serviço, conforme dispõe o artigo 167, 

inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, conforme 

narrado acima, o histórico de consumo juntado na inicial, reputa-se 

incompatível com o consumo verificado anteriormente à regularização da 

unidade com o consumo real subsequente. Para o cálculo das diferenças 

na medição do consumo de energia, verifica-se que a concessionária de 

energia elétrica utilizou-se de metodologia expressamente autorizada pela 

ANEEL, na Resolução nº 456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base 

nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados 

por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, a 

possuidora da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que a demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ela se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedora do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. Ex positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a demandante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na 

forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 2018. MILENE 
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SEGUROS (BB SEGURO AUTO), também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento do prêmio de apólice de seguro firmada entre 

as partes. O autor aduz que pactuou com a demandada, contrato de 

seguro do veículo de sua propriedade, qual seja, FORD/F-4000 TURBO, 

Ano/Modelo 2015/2015, Placa QBQ 8549, mediante a apólice nº. 

3897496755931. Alega que, em 03/05/2017, por volta das 14h e 15h, 

estacionou o veículo na lateral do Estádio Campo do Anápolis no Município 

Anápolis/GO, para analisar a compra de uma carreta e a possibilidade de 

efetuar um frete de pneus para a capital, o qual seria abatido no valor 

comissionado pelo intermediador. Informa que, no momento em que 

retornou para o veículo, este não se encontrava mais no local, razão pela 

qual, dirigiu-se imediatamente a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim 

de Ocorrência nº. 3009093. Menciona que deixou a chave na ignicação, 

vez que a parada seria breve, e, por tratar-se de um costume neste ramo 

de prestação de serviços, em que o motorista tem que ser rápido, não viu 

problema na conduta, alegando ainda, que o bairro era tranquilo por ser 

residencial, havendo outros veículos estacionados por perto. Diz ter os 

documentos necessários para a requerida, na data de 09/05/2017, e esta 

negou a cobertura do sinistro em 22/05/2017, ao argumento de ter 

ocorrido agravamento na situação de risco. Requer a condenação da 

seguradora na cobertura do valor do veículo seguro no montante de R$ 

95.189,00 (noventa e cinco mil cento e oitenta e nove reais) e indenização 

por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou 

documentos. A requerida apresentou contestação no ID nº. 11756349. 

Aduz que o sinistro ocorreu mediante agravamento do risco, vez que o 

autor relatou na exordial e no Boletim de Ocorrência ter deixado o veículo 

estacionado na via com a chave na ignição, momento em que houve o 

furto do bem. Sustenta que em caso de eventual indenização do valor 

integral da coisa, deverá ser observado o valor da tabela FIPE e que, nos 

casos de perda/furto total do veículo, deve haver a transferência do 

salvado livre e desembaraçado de qualquer ônus à seguradora, fazendo 

com que esta se torne a legítima proprietária do veículo segurado. Alega 

ausência de comprovação do suposto dano moral arguido pelo autor, bem 

como a inexistência de ofensa ao CDC. Impugna pela inversão do ônus da 

prova. Pede a improcedência da demanda. Juntou documentos. Na 

audiência de instrução ouviu-se o autor e uma testemunha arrolada por 

este. Memoriais na forma escrita pelas partes, constando a do autor no ID 

nº. 15561161 e da requerida no ID nº. 15979818. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS DECIDO. Ingresso no mérito da 

ação observando que o demandante pretende compelir a ré ao pagamento 

de indenização securitária, em razão do fato que resolvou no furto do 

veículo FORD/F-4000 TURBO, Ano/Modelo 2015/2015, Placa QBQ 8549, 

objeto de seguro contratado com a demandada. A seguradora resiste ao 

pagamento do prêmio ao argumento de agravamento do risco pelo autor, 

em razão de ter deixado o veículo estacionado na via com a chave na 

ignicação. Argumenta que o artigo 757 do Código Civil determina que 

ambas as partes devem ter ciência dos riscos cobertos e riscos 

excluídos, e que, no presente caso, caracterizou a perda do direito ao 

recebimento da indenização nos termos do artigo 768 do CC. O artigo 373 

do CPC disciplina que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sobre o 

referido tema, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR dispõe que: 

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 

verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um 

dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova 

do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o 

risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual 

depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através 

da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado 

e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kisch, o ônus 

da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a 

causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de 

ordem processual".[1] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim já 

decidiu: "O ônus da prova do fato compete à parte que o alega, 

impondo-se a improcedência da demanda, quando o autor não logra 

demonstrá-lo satisfatoriamente" (AC n.º 11.011-Taguatinga, 2ª Turma 

Cível, DJU de 28.05.84, páginas 8.404). Não há como desprezar a prova 

testemunhal que veio aos autos e elucida a questão. Sr. Alonso José 

Cabral de Moraes, ID nº. 15440774: “(...) Em maio de 2017 o Sr. Chegou a 

viajar com o Sr. Antenor para algum lugar, ou esteve com ele em algum 

lugar fora de Rondonópolis? Sim, saímos de Mineiros, fomos para Goiânia 

e Anápolis ver uma carreta que eu estava vendendo para ele. Eu estava 

comprando e revendendo pra ele, na realidade, eu mexo com compra e 

venda. O Sr. Chegou a viajar e ver o veículo que ele estava utilizando? 

Sim, fomos juntos. Era uma camionete F-4.000 (...) No momento do fato lá, 

a carreta estava estacionada no Distrito Industrial, não tinha lugar de parar 

próxima a ela, ele parou um quarteirão e voltamos a pé questão de 50 

metros, e ficamos ali em torno de 20 minutos mais ou menos, 30 minutos, 

não me recordo bem. (...) Então, na hora do ocorrido, ele entrou em 

desespero, eu perguntei se ele estava com a chave e ele disse que não 

estava com ele, e então provavelmente deve ter ficado né. (...) A questão 

foi rápida, era só ver né, a questão é que ele é bem detalhista, estava 

olhando bem, a questão de pneu, por baixo, lataria, ficamos por ali uns 30 

minutos. Próximo ali tinha bastante carro. Na hora que nós voltou, que ele 

desesperou, colocou a mão na cabeça, tentou ligar para a polícia, mas não 

deu conta, estava tremendo, deixou até o telefone cair, ligou denovo mas 

não obteve êxito, passou um senhor lá que viu aquele desespero ali e 

encaminhou com ele até na polícia. (...) É um local que tem descarga, 

caminhão parado, esperando nota, caminhão esperando para 

descarregar, é frequente caminhão ali, é uma rua bem tranquila, extensa, 

no dia tinha bastante caminhões. (...) Era um carro simples, basicamente 

não tem dificuldade de abrir, funcionar. (...)”. (Grifo e negrito nosso). Já no 

depoimento do autor, ID nº. 15440773, consta que: “(...) Eu me desloquei 

daqui para Goiânia, onde eu fui ter contato com uma pessoa que ia 

intermediar a compra de uma carreta, e essa carreta estava nesse 

endereço aí citado em Anápolis. Nós nos deslocamos até lá. Eu ia comprar 

essa carreta. Só que como era uma F-4.000, dai ele falou, olha, lá eu 

tenho alguns pneus e se der negócios, de repente você já aproveita para 

fazer o frete para ele. (...) Ia ser uma coisa rápida, né. E como é um 

veículo de fazenda, na verdade quantas vezes ela já foi trancada lá na 

fazenda com a chave dentro, e a gente vai e abre, não tem dificuldade de 

abrir, isso é uma F-400, então qualquer um abre esse carro. Se a pessoa 

foi lá com essa intenção, facilmente ela iria abrir. (...) No local lá, é um local 

onde tinha outros caminhões, então eu parei com a pessoa que estava me 

levando para ver a carreta, ele falou, para aqui, a carreta é aquela ali, 

vamos lá dar uma olhada? Eu desci, já bati a porta e fui dar uma olhada na 

carreta, olhamos o que tinha que olhar, conversamos e na hora que 

retornamos, foi o susto”. (Grifo e negrito nosso). Sabe-se que, nos termos 

do artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro é aquele pelo qual uma 

das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um 

prêmio, a indenizá-la por prejuízos resultantes de riscos futuros, previstos 

no contrato. Da leitura da exordial, observa-se que apesar de o autor ter 

deixado a chave na ignição, não restou comprovada a má-fé por parte, 

vez que o requerente estacionou o veículo em local onde haviam vários 

outros veículos estacionados, com a presença de pessoas trabalhando 

por perto, além de que, desceu rapidamente do automotor, sem intensão 

de se furtar à vigilância sobre a coisa, tanto que, logo retornou ao local 

onde havia estacionado o automóvel, cuja prova e argumentos não foram 

afastados pela ré. Vale salientar que, conforme consta na apólice do 

seguro juntada nos autos, o veículo em questão, F-4.000, enquadra-se na 

categoria de caminhão leve nacional, para uso no transporte de cargas, e, 

conforme narrado nos autos, é comum no ramo dos transportes que os 

motoristas deixem a chave na ignição no momento do trabalho, por se 

tratar de uma prestação de serviços rápida de cargas/descargas e 

negociações. Em assim sendo, o segurado ao firmar o contrato de seguro 

do seu veículo, teve como intenção garantir o ressarcimento de eventuais 

danos ocorridos. Negar-lhe cobertura é desvirtuar o objetivo primordial do 

seguro. Neste sentido a jurisprudência é pacífica sobre o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VEÍCULO - FURTO - 

CHAVES NA IGNIÇÃO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AGRAVAMENTO 

DO RISCO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O agravamento 

do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado 

de forma restritiva. Somente pode ser considerado como agravado o risco 

quando restar cabalmente demonstrado que o segurado agiu de má-fé 

para se beneficiar do valor da indenização. Relator: Des. (a) José de 

Carvalho Barbosa. Data de Julgamento: 05/05/2016. Data da publicação da 

súmula 13/05/2016. Apelação Cível nº. 1.0707.11.029597-9/001. 

0295979-98.2011.8.13.0707. (Grifo e negrito nosso). FURTO. NEGATIVA 

DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. CHAVE NO INTERIOR DO 

VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 

AGRAVO INTENCIONAL,CULPA GRAVE OU DOLO PARA A OCORRÊNCIA 

DO EVENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA 

SEGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. Ocorrendo o 
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sinistro coberto pela apólice e não vislumbrando má-fé da segurada, 

impõe-se o pagamento da indenização contratada. Alegação da 

seguradora de que a negligência da segurada agravou o evento furto não 

pode eximi-la do pagamento da indenização prevista no contrato. Embora a 

conduta da autora não tenha sido adequada, certo é que, ante as 

peculiaridades do caso, não se pode dizer que houve intenção de sua 

parte para a ocorrência do evento. Poder-se-ia dizer em culpa, mas que, 

por si só, não dá guarida à negativa do pagamento. (...) Apelação APL 

990103069005 SP (TJ-SP) Data de publicação: 17/11/2010. (Grifo e negrito 

nosso). Além de todas as considerações acima, ainda por este motivo, 

entendo que não restou comprovada a má-fé do requerente. Lado outro, 

destaca-se que a segurada colocou os fatos, logrando, com a prova 

documental que instruiu a peça de ingresso, demonstrar a veracidade do 

fato constitutivo do direito subjetivo perseguido. Sendo assim, cabia à 

seguradora prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

pedido, nos exatos termos do inciso II, artigo 373 do Código de Processo 

Civil. A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio no que 

concerne ao ônus da prova está muito clara no art. 373, segundo o qual, 

ao autor, compete o ônus da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus da 

prova de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do 

autor. Destarte, o onus probandi recai sobre a seguradora, 

incumbindo-lhe, para se exonerar da obrigação contratualmente assumida, 

o ônus da prova de sua irresponsabilidade, sendo certo que, na dúvida, 

responde sempre pela obrigação. O contrato de seguro é legalmente 

conceituado como aquele, por meio do qual o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do 

segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. É 

um contrato eminentemente de risco, subordinado à superveniência de um 

evento futuro e incerto. In casu, a circunstância fática narrada pelo 

requerente e demonstrada nos autos se enquadra dentre as inúmeras 

situações incertas a que está sujeito um veículo, como o furto, não 

restando comprovada qualquer conduta a implicar no agravamento do 

risco contratado. Da mesma forma, nada há nos autos no sentido de que o 

autor teria contribuído com má-fé para a ocorrência do sinistro. E ainda 

que se considerasse que a empresa segurada tenha concorrido para o 

sinistro, tal conduta, por si só, não seria capaz de demonstrar a sua 

intenção dolosa, ou mesmo culpa grave, ou seja, conduta livre, consciente 

e voluntária, equivalente ao dolo eventual, no sentido de agravar o risco, 

de sorte a afastar o direito à indenização securitária. No tema, JOSÉ 

AUGUSTO DELGADO assinala que: "O risco é sempre um acontecimento 

incerto e não depende da vontade das partes. É uma eventualidade, algo 

que se realiza fora do controle do segurado, embora de natureza 

possível."[2] Preceitua o art. 768 do Código Civil de 2002, com absoluta 

clareza, que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar 

intencionalmente o risco objeto do contrato", o que, considerando as 

circunstâncias que emolduram o caso concreto, se afasta de pronto. Em 

suma, mesmo que o autor tivesse concorrido para com o sinistro, nada há 

nos autos a sinalizar que ele teria adotado tal conduta com a intenção 

deliberada ou com a vontade, finalisticamente, dirigida no sentido de 

agravar o risco. Nesse sentido, a lição de JOSÉ AUGUSTO DELGADO, 

litteris: "A preocupação do legislador é assegurar o cumprimento do 

contrato quando o objeto do SEGURO, que é o risco, se comportar nos 

limites do que foi ajustado. O risco agravado pelo segurado é risco 

causado por vontade própria, isto é, com intenção de se beneficiar do 

valor da garantia. Embora o legislador não mencione expressamente, há 

de se conceber na expressão 'agravar intencionalmente o risco' a 

exigência de um comportamento doloso."[3] Assim tem entendido a 

jurisprudência: "AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - SEGURO - FURTO 

DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR CULPA DO SEGURADO - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA CIA. SEGURADORA - RECURSO 

IMPROVIDO. A negativa de pagamento de indenização securitária, sob 

alegação de agravamento do risco, demanda indispensável comprovação 

da intenção do segurado em obter vantagem ilícita com a perda do bem." 

(TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.499981-1, Relator: Des. José Flávio 

de Almeida). (Grifo e negrito nosso). No que concerne à impugnação ao 

valor pleiteado na exordial, a irresignação da demandada não prospera. 

No contrato de seguro firmado entre as partes, ficou estabelecido que o 

valor da indenização da cobertura total do bem fosse utilizado mediante os 

valores da Tabela FIPE. O autor apresentou o valor do veículo pela Tabela 

FIPE na quantia de R$ 95.189,00 (noventa e cinco mil cento e oitenta e 

nove reais). Dessa forma, diante da comprovação do furto do veículo, 

hipótese com cobertura prevista na apólice, o valor integral do veículo 

deve ser ressarcido pela ré. Logo, em se tratando de contrato bilateral, 

típico, oneroso, de execução continuada e, sobretudo, por adesão, 

desincumbindo a contento o autor do ônus da prova, cumpre à demandada 

recompor os danos decorrentes do sinistro. Entendimento outro resultaria 

no enriquecimento indevido da seguradora, o que não se pode admitir. A 

ré alega que o veículo segurado é alienado fiduciariamente pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A e que, por tal motivo, o bem deveria 

primeiramente ser quitado perante o banco, bem como as demais 

pendências financeiras junto ao DETRAN, para posteriormente ser 

transferido para a seguradora. No entanto, o autor informa nos autos que 

efetuou a quitação do bem, e, conforme se comprova no Extrato do 

Veículo do DETRAN/MT, constante no ID nº. 11756393, já houve até 

mesmo a baixa da alienação fiduciária do bem na data 04/04/2017 às 

05h21, para constar o novo proprietário do veículo como sendo o autor. 

Desta forma, não há o que se falar na alienação fiduciária do veículo em 

discussão, vez que já houve sua quitação em favor do Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, No que tange aos débitos existentes junto ao 

DETRAN/MT, no valor total de R$ 370,86 (trezentos e setenta reais e 

oitenta e seis centavos), correspondentes ao licenciamento e seguro 

DPVAT dos anos 2017 e 2018, ID nº. 11756393, entendo que o autor 

deverá realizar o seu pagamento, e, se for o caso, posteriormente buscar 

os meios próprios junto ao DETRAN/MT para proceder a baixa diante da 

comunicação do furto, vez que o bem já era de sua propriedade no 

mencionado período. Com relação aos alegados danos morais, salienta-se 

que a reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na 

doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição 

Federal de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o 

nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS, "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral." (cfr. Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737). 

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir 

equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o 

patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se 

visa a proteger (cf. voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, 

RSTJ 33/521). Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a 

influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de 

preponderar "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição 

ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- 

de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano 

suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium 

doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." (aut cit., 

"Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235). E 

acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que 

dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao 

juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário, ob. cit., pág. 316). Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., 

"Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13). 

Deve-se salientar, contudo, que, para a caracterização do dano moral é 

indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da 

personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa 

humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e 

não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, 

CCB/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade 

aqueles inerentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e 

psicológica. Para que fique caracterizado o dano moral é indispensável 

que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, 

adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo. De 

modo algum pode o julgador ter como referência para averiguar a 

ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela 

de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. Nesse 

sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 
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SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TAMG. 

Julgado em 29.10.2004). In casu, não se pode considerar que o autor 

tenha sofrido dano moral pela simples demora na solução da questão 

atinente ao pagamento da indenização securitária, mesmo porque não há 

prova que a segurada tenha se negado ao pagamento. A simples demora 

ou mesmo recusa da seguradora em efetuar o pagamento, na esfera 

administrativa, do valor indicado pelo requerente, não enseja danos 

morais, sobretudo quando não há qualquer demonstração de que tenha 

sido exposto a qualquer situação vexatória ou humilhante. A demora - ou 

negativa - de pagamento da indenização securitária, por parte da 

seguradora não constitui, por si só, fato hábil a acarretar danos a direitos 

da personalidade do requerente, constituindo mero dissabor do cotidiano. 

Não tendo o autor demonstrado que sofreu efetiva lesão a quaisquer 

direito da personalidade, em decorrência do inadimplemento contratual, por 

parte da ré, não há que se falar em condenação ao pagamento de 

indenização compensatória, a tal título. Em casos análogos, eis a 

jurisprudência: "EMENTA: COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - TERCEIRO 

NÃO-AUTORIZADO - ESTADO ALCOOLIZADO - PROVA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DANO MORAL. Prevalente a prova de que o segurado não 

emprestou o seu veículo, sequer para pessoa em estado alcoolizado, 

inadmissível a tese de perda do direito à indenização. A correção 

monetária incide desde a data dos pagamentos restituíveis, porquanto 

nada acresce, apenas preserva o valor da moeda. A negativa de 

pagamento da indenização securitária, quando não aleatória, não enseja 

compensação pecuniária por dano moral. Recursos não providos." (TJMG, 

Apelação Cível 1.0384.08.065889-9/001, Rel. Des.(a) Saldanha da 

Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2011, publicação da 

súmula em 21/07/2011). "RELAÇÃO DE CONSUMO - OFERTA DE 

CONTRATO DE SEGURO VEICULADA AO CONSUMIDOR - VINCULAÇÃO 

DO FORNECEDOR - PAGAMENTO DO PRÊMIO - OCORRÊNCIA DE 

SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE 

TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO - FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA 

EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR - BOA-FÉ OBJETIVA- INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 4º, 6º, III, 30 E 35, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. O 

dever de informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo constitui direito inafastável do 

consumidor. Toda e qualquer oferta veiculada pelo fornecedor ao 

consumidor o obriga e passa a integrar o contrato que vier a ser 

celebrado. O fornecedor que oferece contrato de seguro ao consumidor, 

recebe o valor do prêmio, requer documentos para instrução de sinistro e 

informa a negativa de cobertura não pode em juízo querer se desvencilhar 

de sua obrigação, atribuindo-a a terceiro, sob pena de frustar a legítima 

expectativa do consumidor, bem como vulnerar o princípio da 

transparência, da confiança e da boa-fé objetiva. O inadimplemento 

contratual, por si só, não constitui razão suficiente para o deferimento de 

indenização por danos morais, haja vista que se trata de situação comum 

ligada a vida dos negócios jurídicos." (TJMG, Apelação Cível 

1.0188.04.024467-8/001, Rel. Des.(a) D. Viçoso Rodrigues, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 20/06/2006, publicação da súmula em 25/07/2006) 

Destarte, embora realmente tenha sido desagradável ao requerente a 

demora/recusa no pagamento da indenização na via administrativa, tal 

circunstância, de maneira alguma, rende ensejo à indenização por danos 

morais. Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno 

a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor integral do 

veículo do autor no valor da tabela FIPE na importância de R$ 95.189,00 

(noventa e cinco mil cento e oitenta e nove reais), acrescidos de juros a 

partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido, 

no entanto, condiciono o referido pagamento pela seguradora, mediante a 

apresentação do comprovante de quitação das taxas junto ao 

DETRAN/MT, constante no ID nº. 11756393, pelo autor, no prazo de 10 

(dez) dias, por ser o proprietário e responsável pelo referido bem na 

época dos débitos. Condiciono ainda, a transferência do referido veículo 

em favor da seguradora, para ser realizada após o pagamento da 

indenização do valor integral em favor do autor. Condeno, por fim, a 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado do autor, que fixo em 15% (quinze por 

cento), nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC, calculados sobre o valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Curso de Direito 

Processual Civil", V. I - 25ª ed. Forense, 1998 - p.423. [2] Comentários ao 

Novo Código Civil, vol. XI, Tomo I, Coordenado por Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 245. [3] Op. cit., p. 247.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003371-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. D. S. (REQUERENTE)

ELIANE GOMES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003371-70.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE GOMES AZEVEDO, LORENZO GABRIEL GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e 

examinados. A certidão de crédito juntada pela parte autora, no valor de 

R$114.792,72 está atualizada até o dia 30/11/2016. Todavia, o crédito 

deve ser atualizado até a data do deferimento do pedido de recuperação 

judicial, que ocorreu em 06/09/2016. Isto posto, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal, apresente a certidão de seu crédito, 

atualizado até o dia 06/09/2016; ou manifeste concordância com a 

habilitação do crédito reconhecido pela recuperanda, no valor de 

R$111.262,18. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO SIMAO OAB - TO3383 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do executado, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o pedido de adjudicação do exequente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002643-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 
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acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003939-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito, determinando a expedição da competente Carta de 

Adjudicação, nos exatos termos do requerimento inaugural. Custas 

processuais e honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após 

o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007417-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MATEUS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007113-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007021-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290012 Nr: 4473-72.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, POLI-NUTRI 

ALIMENTOS LTDA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIRQUEIRA LIMA - 

OAB:SP/56710, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, Bruno 

Ceren Lima - OAB:305008/SP, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, JULIANA 

MANTOVANI LOPES - OAB:263928/SP, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:32.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709765 Nr: 4703-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito 

e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381939 Nr: 10146-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito 

e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719851 Nr: 892-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387747 Nr: 1404-56.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 
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OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre 

informações contidas no ofício de fls. 171/173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855559 Nr: 1601-59.2017.811.0003

 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: WILSON FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARBOSA NASSER - 

OAB:OAB N° 22.880O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de deireito, SOB pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819813 Nr: 2852-49.2016.811.0003

 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: CATIA BEATRIZ ARAUJO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, contrarrazoar o embargos 

de declaração de fls. 364/370.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835111 Nr: 7094-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BORGES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELY IGNEZ PIETSCH, ENIO CARLOS PIETSCH, 

PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena e extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787416 Nr: 9169-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->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: MARIA LUCIA MIRANDA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SEBASTIAO DE MORAIS, MARIA 

PERPETUO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre petição 

de fls. 77/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710510 Nr: 5481-35.2012.811.0003

 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: CLAUDINEI ANTONIO BOLOGNEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786624 Nr: 8860-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTRAESCO - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751024 Nr: 8298-04.2014.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, juntar planilha 

atualizada do débito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888330 Nr: 1126-69.2018.811.0003

 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: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, 

TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA/APELADA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

DE FLS. 3384/3417.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903014 Nr: 6274-61.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NOS TERMOS DO PARECER 

MINISTERIAL DE FL. 101, APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO FALTANTE, 

NOTICIADA ÀS FLS. 10 E 13 COMO DOC. 01 E DOC. 02, 

RESPECTIVAMENTE RELATÓRIO DO AUTOR E PROPOSTA DE TRABALHO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885170 Nr: 11903-50.2017.811.0003

 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: SERGIO MOURÃO CORREA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, 

PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MOURAO CORREA LIMA 

- OAB:64026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR O SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO PERDUROU COMO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, INFORMAR SE RECEBEU ALGUMA QUANTIA 

A TÍTULO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO 

PRESTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722325 Nr: 3337-54.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roeche Onassis - 

OAB:17.933-MT, EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 Intimação do embargante para, no prazo legal, efetuar o depósito do valor 

dos honorários periciais, na importância de R$ 3.500,00, nos termos da 

manifestação da Perita em fls. 93/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447919 Nr: 3098-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que o executado afirmou, às fls. 71, a inocorrência de 

fraude à execução em razão de que possui outros imóveis para 

responder por seu passivo, antes de analisar o pedido de fls. 54/56, 

determino a sua intimação para que, em 05 (cinco) dias, indique bens de 

sua propriedade para satisfazer o débito exequendo.

 Decorrido o prazo mencionado, com ou sem manifestação dos 

executados, tornem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730769 Nr: 11323-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIONIR FERREIRA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 116, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, 

INFOJUD e SIEL).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715960 Nr: 11303-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDETIZADORA GR LTDA - ME, ROBSON DE 

SOUZA CAMPOS, GENILDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Os executados Robson e Dedetizadora Gr LTDA foram citados às fls. 91.

Isto posto, defiro o pedido de citação por edital apenas do executado 

Genildo.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 128.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447919 Nr: 3098-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos examinados.

Homologo a desistência da penhora manifestada às fls. 76. Oficie-se ao 

Cartório, para as baixas devidas.

Defiro a penhora do imóvel indicado no ultimo paragrafo da petição de fls. 

76.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722265 Nr: 3279-51.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730769 Nr: 11323-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIONIR FERREIRA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 120.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774463 Nr: 4085-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E GUEDES DA SILVA ME, EDIONE FURTADO 

BUENO, ELIAS GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal fornecer uma 

(01) cópia da petição inicial, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734324 Nr: 14155-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGINA DE FATIMA MARCONDES GUIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal fornecer uma 

(01) cópia da inicial para acompanhar a carta de citação.00439922

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769399 Nr: 1866-32.2015.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer uma (01) 

cópia da petição inicial, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439922 Nr: 8589-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON PEREIRA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB: MT 9478, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825117 Nr: 4652-15.2016.811.0003

 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: SEBASTIAO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 103/113

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717885 Nr: 13331-43.2012.811.0003

 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: EDITH MARTINS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC (Bradesco) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 20732/A

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 112/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710186 Nr: 5140-09.2012.811.0003

 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: SIVAL RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, RECUPERADORA GAUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gama da Silva - 

OAB:94337/MG, EDIRLANE AUXILIADORA DOS SANTOS - 

OAB:145048/MG

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls.311/314.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 864581 Nr: 4767-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. E consequência, declaro também a extinção do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica que tramita em apenso (Cód. 

864518), cujo pedido poderá ser renovado diretamente se proposta a 

competente ação principal. Condeno a requerida (que deu ensejo à 

propositura da medida) ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1002396-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO.BI 11 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA OAB - SP405181 (ADVOGADO(A))

LUIZA PERRELLI BARTOLO OAB - SP309970 (ADVOGADO(A))

MONICA MENDONCA COSTA OAB - SP195829 (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE OAB - SP106895 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002396-48.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: QUATRO.BI 11 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO IMPUGNADO: BOM 

JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde as partes LATACHE II DISTRESSED FIDC 

NP e as recuperandas do GRUPO BOM JESUS – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL celebraram acordo. Após aportar o dito acordo aos autos, foi 

determinada a colheita da manifestação da Administradora Judicial e do D. 

representante do Ministério Público, tendo ambos concordado com a 

homologação do pacto. Nestes termos, HOMOLOGO o acordo que aportou 

aos autos, celebrado pelas partes e noticiado nos autos. Com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Intime-se a 

Administradora Judicial para proceder a retificação da lista de credores, 

nos termos do avençado entre as partes; ficando a credora também 

autorizada a exercer a opção de receber a totalidade do seu crédito via 

debentures. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 880124 Nr: 10350-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 CÓDIGO – 880124

Vistos.

 Cuida-se de pedido da querelada para redesignação da audiência 

agendada no feito, em virtude de viagem do advogado constituído (fl. 36).

 DEFIRO o pedido. Para tanto, REDESIGNO a audiência de fl. 33 para o dia 

21 de março de 2019, às 15h45min.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, nos termos anteriormente 

determinado.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, em 28 de novembro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10216-09.2015.811.0003 - ESPÉCIE: Execução de 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - CITANDO(A, S): 

Executados(as): Valdeci Gonçalves de Souza Filiação: , brasileiro(a), 

divorciado(a), cuidador de pesqueiro, Endereço: Rua: 05, N° 1836, Bairro: 

Vila Esmeralda, Cidade: Tangara da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

ou não sabido. VALOR DA CAUSA: R$ 1.318,92 - FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data 

da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias em atraso, no valor de R$ 19.478,18 (Dezenove mil e 

quatrocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, 

art.528). Eu, Geralda Esplendo dos Santos Moraes - Técnica Judiciário, 

digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003460-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

RAFAELA PRADO OAB - MT20828/O (ADVOGADO(A))

 

19. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo improcedentes os pedidos veiculados no 

petitório inaugural. 20. Defiro o pleito de ID: 15382738, pelo que determino 

que seja oficiado à Secretaria de Estado de Administração (SAD) para 

que, casa haja descontos na folha salarial do requerido relativos aos 

alimentos fixados no Proc. Cód. 798767, sejam efetuados na conta 

corrente 11231-3, agência 4349, Banco Sicoob, em substituição à conta 

anteriormente informada. 21. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da justiça gratuita. 22. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

23. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 572 de 766



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382286 Nr: 10513-31.2006.811.0003

 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: TRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB:10027-E, 

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541, VIRMONDES APRIGIO 

DA SILVA - OAB:MT/10.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para no prazo de 

3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449116 Nr: 4296-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSS, WSS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:J.V.D.S.

Valor a ser pago:23.150,37

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciário

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804548 Nr: 16140-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSC, MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:A.A.D.C.

Valor a ser pago:1.210,64

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciário

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802494 Nr: 15382-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: IMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KLEYSLLER WILLON 

SILVA, para devolução dos autos nº 15382-22.2015.811.0003, Protocolo 

802494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711511 Nr: 6525-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADN, MADN, DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:E.G.D.M.

Valor a ser pago:45.284,46

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724938 Nr: 5907-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSB, GFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi posível dar cumprimento a decisão de fls. 111/112, 

porquanto não há nos autos informação do número do CPF do executado, 

imprescindível para a prividência.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono o feito para manifestação da parte exequente, no prazo 

de 5 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817537 Nr: 2061-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBS, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20 dias

Citando:Executados(as): Paulo Sergio dos Santos Souza, Rg: 1419637-9 

Filiação: Oswaldo de Souza e Luzinete dos Santos Souza, data de 

nascimento: 02/01/1983, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua Filemon Pinto N. 338, 

Bairro: Vila Mariana, Cidade: Rondonópolis-MT

Valor a ser pago:394,55

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 843476 Nr: 9489-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDCJ, CJDC, LSDS, MDLDCDA, LTDRC, EHDS, 

FDPC, PJDC, TDC, JJDC, ACDA, MNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 6. Assim, consoante os excertos supra, hei por bem declarar a 

ilegitimidade passiva de João Rozendo de Carvalho Junior, Leonair 

Tavares dos Reis Carvalho, Luzia Sebastiana da Silva, Edilson Honório da 

Silva, Lourdes de Carvalho de Araújo, Alfredo Carvalho de Araújo, 

Francisco da Paixão Carvalho, Terezinha de Carvalho, José João de 

Carvalho, Pacheco João de Carvalho e Maria Nilsa de Souza Carvalho, 

remanescendo no polo passivo somente o Sr. CÍCERO JOÃO DE 

CARVALHO,  inven ta r ian te  nos  au tos  do  P roc .  n . º 

10629-37.2006.811.0003, motivo pelo qual, ante o princípio da não 

surpresa, dou por prejudicada a audiência designada à fl. 207. 7. Designo 

o dia 28.01.2019, às 14h, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 8. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados, com urgência. 9. No mandado de intimação das partes deverá 
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constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 10. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex 

Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas. 11. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737465 Nr: 327-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - 

OAB:22479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, JULIO DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora, Dra LINDAMARA 

TEIXEIRA DIAS, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 3944-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVC, MSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3944-14.2006. 811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe aos autos o número do CPF da parte executada, eis que 

necessário para realização da busca do endereço, conforme pleiteado.

2. No mais, do folhear processual, se extrai que o presente feito está 

tramitando pelo rito da prisão e que a parte exequente requereu medidas 

diversas deste rito, no entanto, por não ser possível a cumulação de ritos, 

mas por haver a possibilidade da alteração do rito coercitivo para o 

expropriatório, determino a intimação da parte exequente, no prazo legal, 

para que especifique qual rito deseja prosseguir o feito.

3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para sua manifestação, no prazo legal.

 4. Em seguida, venham-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420368 Nr: 2645-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 Processo n.º 2645-94.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pleito de fls. 289/290, anverso e verso, no que tange 

ao bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do sistema 

RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo 

o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438280 Nr: 6947-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: WJDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o 

cumprimento da sentença que fixa a obrigação de pagar quantia certa é 

regido pelo art. 523, do Código de Ritos, in verbis:“Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver.§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.§ 2º Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante.§ 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”4. Intime-se a parte 

devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios 

de 10% sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de 

lhe serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação fixada 

em título executivo judicial (art. 523, §3º, do Código de Processo Civil).5. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de 

nova intimação, poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar sua impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto 

Processual Civil.6. Para a hipótese de pagamento pela parte executada 

antes da intimação, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

sobre o valor quitado, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 

526, do Código de Ritos. 7. Abra-se vista ao Ministério Público.8. 

Intime-se.9. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 28 de 

novembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700771 Nr: 8743-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDB, LMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 8743-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte exequente carreou 

aos autos endereço da parte executada, conforme se extrai das fls. 

102/103. Sendo assim, visando o princípio da ampla defesa e do 

contraditória, art. 5º , LV, da Constituição Federal, bem como por haver a 

possibilidade da quitação do débito, eis que a parte executada foi citada 

por edital (fl. 68), determino a intimação de Márcio José Silva Damasceno 

no endereço constante às fls. 102/103, para que, no prazo de 03 (três) 
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dias, efetue o pagamento do débito exequendo ou apresente justificativa, 

sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

2. No mais, quanto ao pedido de penhora de bens, através do sistema 

BACENJUD, nota-se que o presente feito esta tramitando sob o rito da 

prisão, não sendo possível a cumulação de ritos. Sendo assim, intime-se a 

parte autora, após cumprimento das determinações supra, para que 

especifique qual rito deseja prosseguir o feito.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763217 Nr: 15012-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF, JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Processo n.º 15012-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pelito de fl. 132, pelo que determino a remessa dos autos, com 

urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores devidos.

2. Com o resultado do cálculo, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797643 Nr: 13340-97.2015.811.0003

 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: RDJFDC, SDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:17292

 Processo n.º 13340-97.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 

Após, venham-me os autos conclusos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432599 Nr: 1264-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHGS, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre a certidão negativa de fl. 214, no prazo de 

5 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1009841-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS OAB - MT20757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: SETOR 01 

Diligência: JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS REIS PROCESSO n. 

1009841-20.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87) 

POLO ATIVO: Nome: REINALDO DE SOUZA Endereço: RUA DOUTOR 

ZANETE FERREIRA CARDINAL, 681, LOTEAMENTO JACOB, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-299 POLO PASSIVO: CLAUDIA 

CAMILO COELHO Endereço: AVENIDA DANIEL CLEMENTE, 2850, JARDIM 

MORUMBI (AO LADO DA PANIFICADORA DELÍCIAS DE TRIGO E EM 

FRENTE À EMPRESA COCA-COLA), RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78745-606, APÓS ÀS 17:30 HORAS. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012917-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DA SILVA OAB - 832.784.941-72 (REPRESENTANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012917-18.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 11.03.2019, às 15h30min, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. No mais, sem prejuízo da determinação supra, 

havendo necessidade de maior elucidação dos fatos e para que o juízo 

tome conhecimento das reais condições das partes, determino a imediata 

realização de estudo psicossocial com as partes e a criança. 5. Após o 

cumprimento da determinação supra, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 6. No intuito de resguardar os 

interesses da criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontram 

sob a responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos 

moldes requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo 

termo. 7. A parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida 

tem caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso 

surjam situações que demandem deste juízo providência necessária à 

proteção do infante. 8. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro 

parcialmente os alimentos provisórios requeridos em favor da parte autora 

e do filho menor, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os em três salários mínimos e meio, correspondendo 

hoje a R$ 3339,00 (três mil trezentos e trinta e nove reais), a serem 

descontados diretamente em folha de pagamento do demandado e 

depositados em conta bancária de titularidade da autora, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, a partir da notificação do empregador do requerido, nos 

termos do art. 5º, §7º, da referida lei, devendo ser imediatamente oficiado, 

sendo que o endereço da empresa foi declinado na qualificação do 

demandado. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

MARIA DOMINGAS DA CRUZ (HERDEIRO)

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004799-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

indefiro a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à parte 

autora, uma vez que, nos termos do art. 99, §2º, CPC, o juízo só poderá 

indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso em tela, pois 

apenas o fato de o beneficiário ter constituído advogados particulares e 

possuir uma boa renda, por si só, não evidencia a possibilidade de ele 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família. 2. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO ORDINÁRIA - REVOGAÇÃO 

JUSTIÇA GRATUITA -- AUSÊNCIA DE PROVA OU ELEMENTOS QUE 

EVIDENCIEM O POSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTOS - MANTENÇA DA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O Novo Código de Processo Civil trouxe 

como regra geral a presunção de veracidade da alegação de insuficiência 

de recursos "deduzida exclusivamente por pessoa natural" (§ 3º, art. 99, 

NCPC), que somente poderá ser desconstituída "de ofício" pelo 

Magistrado, "quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade" (§ 2º, art. 99, 

NCPC).” (TJ-MG - AC: 10105150372792001 MG, Relator: Amauri Pinto 

Ferreira, Data de Julgamento: 18/05/2018, Data de Publicação: 29/05/2018) 

“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.ADVOGADO 

PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.APELO IMPROVIDO. 1. O 

Apelante em suas razões recursais aduz que não foi demonstrado pelos 

autores a hipossuficiência financeira, e tendo em vista que são 

patrocinados por advogado particular. Requerendo ao final a revogação 

do benefício da Justiça gratuita dos apelados. 2. Ressalte-se que a 

declaração de insuficiência feita por pessoa natural possui presunção 

(iuris tantum) de veracidade, conforme art. 99, § 3º, CPC, descabendo, a 

princípio, a exigência de comprovação da escassez de recursos, salvo 

se, da leitura dos autos, existirem elementos que demonstrem o contrário. 

3. Ademais, a assistência por advogado particular, por si só, não constitui 

empecilho para a concessão do benefício. 4 Ressalto que, no caso de 

impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, caberia ao 

impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão 

do benefício, o que não ocorreu no presente caso. Eventual revogação do 

benefício da justiça gratuita deve vir lastreada em elementos firmes de 

convicção. 5. Nesta senda, conheço da presente apelação, mas para 

negar provimento mantendo a sentença a quo em todos os termos.” (TJ-PI 

- AC: 00314644720148180140 PI, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, 

Data de Julgamento: 27/06/2018, 3ª Câmara Especializada Cível) 3. 

Superada tal questão passo à análise das demais controvérsias 

constantes nos autos. 4. Analisando minuciosamente o processado, em 

especial os petitórios de IDs: 10419276 e 13634470, verifica-se que paira 

grande controvérsia a respeito da propriedade dos imóveis identificados 

nas primeiras declarações, melhor descritos nos IDs: 10419283, 

10419289, 10419294, 10419299 e 10419309. 5. O art. 612, da Lei 

Instrumental Civil, preconiza que o juiz decidirá todas as questões de 

direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por 

documento, só remetendo para os meios ordinários as questões que 

demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas. 6. No caso 

dos autos, é de bom registrar que as controvérsias sobre a propriedade 

dos bens imóveis em tela não podem ser analisadas em sede de 

inventário, pois não há, neste feito, espaço para decidir questões de alta 

indagação, devendo, neste caso, tais controvérsias serem objeto de 

discussão em ação própria, nos moldes do art. 319, caput, da Lei 

Instrumental Civil. 7. A doutrina não destoa deste entendimento: “Em 

questões exclusivamente de direito, o juiz deve dar a solução adequada, 

por mais complexa que seja; quando se tratar de questões de fato, estas 

só podem ser solucionadas no inventário se já comprovadas nos autos. 

Remeterá o juiz para as vias ordinárias, portanto, o exame das questões 

fáticas que pendam de outras provas, a serem discutidas ou pesquisadas 

com mais profundidade.”. (DE OLIVEIRA, Euclides; AMORIM, Sebastião. 

Inventários e Partilhas. 23ª ed. atual. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 2013, p. 285) (grifo nosso) 8. A jurisprudência da 
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Corte de Justiça deste Estado caminha na mesma esteira, como se 

depreende dos julgados abaixo colacionados: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VERBAS RESCISÓRIAS DO 

FALECIDO – VALOR RECEBIDO SOMENTE PELA ESPOSA - QUALIDADE 

DE COMPANHEIRA COMPROVADA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – 

REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ARTIGO 984 CPC - INADMISSIBILIDADE 

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 984 

do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá todas as questões de direito e 

também as questões de fato, quando este se achar provado por 

documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem 

alta indagação ou dependerem de outras provas. Verifica-se que a 

questão não se configura como de alta indagação e sim matéria de fato e 

de direito que, embora possa ensejar discussão, pode ser resolvida à luz 

das provas existentes nos autos.” (TJMT - AI, 133767/2012, Dra. Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 03/07/2013, 

Data da publicação no DJE: 12/07/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

REJEITADA – MÉRITO – UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO – 

RECUSA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – BENS 

ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO – SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIO – 

FALTA DE PROVAS – REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida a justiça gratuita, não há 

necessidade de recolhimento do preparo recursal e eventual impugnação 

da condição de necessitado, neste seara recursal, demanda prova 

pré-constituída. 2. O art. 984 do CPC, dispõe que no inventário incumbe ao 

julgador decidir todas as “questões de direito e também as questões de 

fato, quando este se achar provado por documento” e, por sua vez, tem a 

obrigação de remeter “para os meios ordinários as que demandarem alta 

indagação ou dependerem de outras provas”. 3. A questão do estado civil, 

bem como dos bens adquiridos com esforço mútuo e de forma onerosa na 

constância do casamento, em regimento de separação obrigatória, é de 

alta indagação ante a necessidade de abertura de contraditório aos 

herdeiros, instrução processual e final reconhecimento judicial.” (TJMT - 

AI, 37323/2012, Des. Sebastião de Moraes Filho, Quinta Câmara Cível, 

Data do Julgamento: 04/07/2012, Data da publicação no DJE 16/07/2012) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DIREITO REAL DE 

HABITAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL PELA COMPANHEIRA - UNIÃO 

ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE - ARTIGO 7º, DA LEI 9.278/96, 

POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO - CONSIDERAÇÃO DO 

DISPOSITIVO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE. - ART. 420, DO CPC. 

ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRO - QUESTÃO DE 

ALTA INDAGAÇÃO A SER DIRIMIDA NA VIA ADEQUADA. - 

RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HABITAÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA 

APRESENTAR AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - NÃO RESOLUÇÃO DAS 

IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, a lei ampara 

o direito real de habitação do sobrevivente relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família. “Se, depois da propositura da ação, 

algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no 

julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.” (Art. 462, do 

CPC). A alegação de nova união estável do sobrevivente com terceiro é 

questão de alta indagação a ser dirimida na via adequada. Antes de 

determinar, no inventário, as últimas declarações, o juiz decidirá as 

impugnações.” (TJMT - AI, 31285/2011, Des. Juracy Persiani, Sexta 

Câmara Cível, Data do Julgamento: 24/08/2011, Data da publicação no DJE 

01/09/2011) 9. Desta forma, entendo que tais controvérsias devem ser 

deduzidas pelas vias ordinárias, ficando ressalvado que, caso reste 

comprovado que os bens, de fato, pertenciam ao de cujus, poderão ser 

objeto do presente inventário ou de sobrepartilha, na forma da lei. 10. No 

mais, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à retificação do esboço de partilha, para que dele sejam 

excluídos os bens imóveis mencionados na presente decisão. 11. Após, 

abra-se vista aos herdeiros para que se manifestem, no prazo legal. 12. 

Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 13. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012769-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA DE JESUS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012769-07.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012495-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCISCO DALL ORSOLETA (REQUERENTE)

SUELY ALVES DALL ORSOLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIMARA DA CONCEICAO SILVA ORSOLETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012495-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

04.03.2019, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006323-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA DE GUSMAO (INVENTARIADO)

ISMAEL BUARQUE DE GUSMAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006323-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

para que seja oficiado ao Banco Bradesco para informe ao juízo quanto à 

existência de numerário em conta bancária em favor da de cujus, devendo 

ser oficiado conforme requerido. 2. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício ao INSS, uma vez que se trata de processo de jurisdição voluntária, 

não sendo cabíveis pedidos desta natureza. 3. Ademais, para se evitar 

tumulto processual, hei por bem negar o pedido de expedição de alvará 

judicial no bojo desta ação sucessória, devendo a parte, caso queira, se 

valer de ação autônoma, que deverá tramitar por dependência a este feito. 

4. Com a juntada da resposta do Banco Bradesco, abra-se vista à parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012842-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA ANA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012842-76.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008651-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO SIQUEIRA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008651-85.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 11.03.2019, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja 

composição entre as partes, será deliberado a respeito da realização do 

exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da parte 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012843-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENY VALVERDE ROCHA BARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE VALVERDE BARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012843-61.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 
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Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012846-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELOURDES BRAMBILLA EVALDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE BRAMBILLA EVALDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012846-16.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000881-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARREIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000881-12.2016.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis de propriedade do 

devedor através do sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, 

motivo pelo qual determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006549-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANI DA SILVA PESSOA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006549-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS aforada por 

JEOVA LUIZ DE LIMA em face de DEVANI DA SILVA PESSOA 

(qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da ação. 3. Citada, no ID: 

10199074, a parte requerida deixou o prazo de resposta transcorrer in 

albis (ID: 11785680). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução. Considerando que o requerido não contestou o 

pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante da procedência dos pedidos, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma 

do art. 344, do mesmo Codex, e estes acarretam as consequências 

jurídicas apontadas na inicial. Em tais casos, reza a jurisprudência que: 

“POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de 

contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados 

na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 BA 2016/0172212-2, 

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 

01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO 

DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. 

A existência do matrimônio restou provada pelo documento de ID: 9875249 

juntado ao feito. 8. Considerando que a ação não versa sobre direito de 

menores e, ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda 

Constitucional n.º 66, outro caminho não há, senão decretar o divórcio 

conforme pleiteado na inicial. 9. Superadas tais questões, quanto à partilha 

do bem amealhado na constância do casamento, descrito nos autos, 

aplicada a revelia à parte requerida, entra na divisão patrimonial, pelo que 

determino que a partilha seja feita na forma da Lei Civil, rateando-se o bem 

proporcionalmente entre os litigantes, após a dedução de dívidas que 

existirem sobre ele, o que também será rateado na fração de 50% para 

cada parte. 10. Assim, determino que o bem do casal, pormenorizado no 

ID: 15196631, seja avaliado judicialmente e posteriormente alienado pelos 

litigantes, no prazo de 6 (seis) meses, sendo que o valor oriundo da venda 

deverá ser rateado proporcionalmente entre as partes, após o 

adimplemento de eventuais débitos, conforme suprarreferido. 11. 

Registre-se, em arremate, que qualquer dos litigantes poderá comprar a 

quota parte do outro para ter a propriedade do bem, exercendo o direito de 

preferência, que se iniciará pela parte requerente. 12. Gizadas essas 

razões de decidir, outro caminho não há senão a procedência dos pedidos 

inaugurais. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedentes os 

pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, Código Civil, pelo que decreto o 

divórcio requerido por JEOVA LUIZ DE LIMA em face de DEVANI DA 

SILVA PESSOA (adrede individualizados), sendo que a partilha do bem 

amealhado pelas partes na constância do matrimônio se regerá nos 

termos desta sentença. 14. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 15. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

Civil. 16. Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 17. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 
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e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007831-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN ROGER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007831-03.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA em face de 

JEAN ROGER DE OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. Foi realizado 

estudo social com a parte interditanda (ID: 15204367) pela equipe 

interdisciplinar forense. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do meritum 

causae. 4. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, 

inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo 

cabível o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que não há 

necessidade de produção de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;” 5. Pela análise 

minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve realmente ser 

interditada, pois, conforme estudo psicossocial realizado pela equipe 

interdisciplinar do juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 6. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 11. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de JEAN ROGER DE OLIVEIRA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, LUCIMAR ALVES 

DE OLIVEIRA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003919-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Maribel Gonzalez Santiago OAB - MT11328/O (ADVOGADO(A))

MEIRELENE ALVES CASTRO OAB - 095.661.098-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS FLORENCIO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

JONAS FLORENCIO DA ROCHA OAB - SC46979 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003919-95.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Execução de 

Alimentos’ movida por E. de C., devidamente representado por sua 

genitora, Sra. M. A. C., em face de J. F. da R., todos bem qualificados nos 

autos. O autor ingressou com pedido de execução de alimentos, visando o 

recebimento das prestações alimentícias em atraso alusivas aos meses de 

maio e junho de 2017, sob o rito da coerção pessoal, baseada, 

inicialmente, em decisão interlocutória proferida nos autos de 

conhecimento sob Código 708477, no valor de 40% (quarenta por cento) 

do salário mínimo mensal (ID 8224038). A inicial foi recebida no ID 

9024160, determinando-se a citação da parte contrária, a qual fora 

realizada pela via editalícia (ID 9263135), decorrendo o prazo sem a 

respectiva manifestação, sendo-lhe nomeado curador especial, que 

apresentou defesa no ID 10534454. Aportou cálculo atualizado do débito 

no ID 11402683, compreendendo as prestações vencidas entre os meses 

de maio de 2017 e janeiro de 2018. O exequente postulou pela penhora 

online, a qual restou acolhida no ID 14094632. Sobreveio manifestação do 

executado no ID 14021257, noticiando o bloqueio via BacenJud efetuado e 

o pagamento das prestações vindicadas, almejando a liberação do 

quantum, no importe de R$ 4.255,32 (quatro mil duzentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e dois centavos). Na sequência, o exequente 

reconheceu os comprovantes de pagamento acostados, todavia, 

considerando a prolação de sentença condenatória de alimentos no 

montante de um salário mínimo mensal, exarada aos 19/02/2018, o mesmo 

procedeu a atualização do débito, com o decote dos pagamentos 

demonstrados e, o pedido de manutenção do bloqueio no importe de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para fins de cumprimento integral da 

obrigação vindicada. O Ministério Público postulou pela liberação de alvará 

judicial em favor do exequente no montante remanescente e o estorno da 

diferença ao executado (ID 15220579). É a síntese. Decido. Pois bem, em 

análise dos autos, verifico que o executado apresentou comprovantes de 

pagamento do débito exequendo, no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), referentes aos meses de julho de 2017 a junho de 2018. Destarte, 

ao que se denota, o executado efetuou o pagamento parcial do montante 
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devido a título de verba alimentar, posto que restou obrigado a custear a 

importância de um salário mínimo mensal, mediante comando judicial 

exarado em fevereiro do corrente ano nos autos de Código 708477, sem 

qualquer interposição de recurso, ao passo que demonstrou tão somente 

o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Assim, havendo 

superveniente fixação de alimentos definitivos, hei por bem converter a 

presente execução de alimentos provisórios em definitivos. Doravante, 

escorreito o cálculo apresentado pelo exequente, de modo que a 

constrição da quantia devida a título de diferença entre os valores pagos e 

a verba definitiva merece guarida, notadamente diante da inexistência de 

qualquer causa impeditiva (art. 833, do CPC). Deveras, verifico que o 

bloqueio via BacenJud ocorreu sobre o montante de R$ 4.255,32 (quatro 

mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), ao passo 

que o executado demonstrou o pagamento parcial das prestações 

alimentícias, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), enquanto deveria 

fazê-lo em um salário mínimo mensal. Sendo assim, em consonância ao 

parecer ministerial outrora exarado, ACOLHO a pretensão manifestada 

pelo exequente no ID 14383109, determinando que se proceda a liberação 

do montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em favor do 

alimentado, conforme dados bancários oportunamente fornecidos e, por 

corolário, a liberação do remanescente em favor do executado. Inexistindo 

qualquer questão pendente a ser apreciada e, garantido o pagamento 

integral da quantia vindicada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Oportunamente, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária ao executado, com fundamento no artigo 99, §3º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ante à gratuidade 

da Justiça precedentemente deferida. No mais, preclusa a via recursal, 

expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 2.700,00 bloqueados via 

BacenJud no ID 14094704 em favor do exequente, bem como do quantum 

excedente em favor do executado. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010889-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1010889-77.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas pagas a 

menor referentes aos setembro/2018 e outubro/2018, no valor reclamado, 

acrescido do valor das parcelas que se vencerem no curso do processo, 

com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, §1º) e bem como de prisão 

civil (CPC, 528, § 3º). Consigno que, conforme o disposto no art. 528, § 7º, 

do CPC, na esteira da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar que autoriza 

a prisão civil do devedor é o que compreende as três parcelas anteriores 

ao ajuizamento da execução, acrescido do valor das prestações que se 

vencerem no curso do processo. Do resultado do mandado, intime-se a 

parte exequente para manifestação, seguindo-se vista ao Ministério 

Público. Fixo 10% (dez por cento) sobre o valor do débito à título de 

honorários advocatícios. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Notifique-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 29 de outubro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000427-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009822-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELENICE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON BENTO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo de suspensão deferido ao autor, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação, motivo 

pelo qual, renovo a vistas ao UNIJURIS, para manifestação, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. HELIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007071-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLINESIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

KAUAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

ALLAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

M. C. N. F. (REQUERENTE)

JUAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar RESPOSTA DO OFICIO.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012575-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012575-07.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Inicialmente, deverá a 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para 

apresentar o título executivo judicial que embasa a presente execução 

(cópia do original devidamente assinado), sob pena de indeferimento da 

petição inicial, uma vez que em consulta ao Sistema Apolo, denota-se ter o 

feito de código 781605 sido julgado procedente em fevereiro do corrente 

ano. 02. Em igual prazo e sob a mesma pena, deverão as subscritoras do 

petitório inaugural, acostar aos autos instrumento de representatividade 

processual outorgado a sua pessoa pela parte exequente, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação (art. 320 do 

CPC). Intime-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008569-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA BERGAMASCO SILVERIO (REQUERENTE)

VERONICA SILVERIO (REQUERENTE)
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RENATO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar RESPOSTA ao oficio 396/2018.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002589-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ZANDONATO BRITO (REQUERENTE)

SUELI HELENA ZANDONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ZACANINI ZANDONATO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar resposta ao oficio 285/2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012909-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. L. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012909-41.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto ao autor a emenda da 

inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos a sentença judicial que 

fixou a verba alimentar que ora pretende ver revisionada, eis que 

documento essencial à propositura da presente ação revisional, sob pena 

de indeferimento (art. 320, do CPC). No mesmo prazo, deverá também 

apresentar cópia da certidão de nascimento da requerida, sob pena de 

extinção. A propósito: APELAÇÃO - Revisional de alimentos - Pai em face 

do filho - Extinção sem julgamento do mérito, com base no art. 267, I - 

Ausência de cópia da sentença que homologou o acordo celebrado entre 

as partes na ação de alimentos - Peça indispensável para o ajuizamento 

da presente ação posto que, sem a chancela judicial, o acordo não produz 

efeitos - Mantida a extinção do feito - Recurso improvido. (TJSP, Apelação 

com Revisão n° 574.247.4/3-00, rel. Egidio Giacoia, j. em 18.11.2008). 

Intime-se. Às providências. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012916-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. N. (RÉU)

J. I. R. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012916-33.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial para acostar aos 

autos cópia da certidão de nascimento da demandada T. R. N., eis que 

documento indispensável à propositura da demanda (art. 320, CPC), sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012950-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO OAB - 078.534.804-23 

(REPRESENTANTE)

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012950-08.2018.8.11.0003. Vistos etc., Malgrado os documentos 

lançado no ID 16748743, verifica-se que são consultas extraídas do sítio 

do TJMT, não se configurando título hábil a suprir os requisitos legais. 

Destarte, faculto a parte exequente à emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentação do título executivo judicial que embasa a 

pretensão executória, sob pena de indeferimento art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 29 

de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012574-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. C. (REQUERENTE)

O. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1012574-22.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL ajuizada por O. da S. L. F. e L. F. C., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Afirmam os requerentes que contraíram matrimônio 

em 29/12/2001, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que da 

relação não adveio o nascimento de filhos. Por sua vez, narram que 

adquiriam um imóvel, sob RGI nº. 109603, objeto do contrato de compra e 

venda apresentado aos autos, bem como um veículo automotor Ecosport, 

placa KAQ-1215, ajustando-se, doravante, que a posse da residência 

será atribuída à varoa e ao varão a propriedade do automóvel, 

dispensando reciprocamente a fixação de alimentos. Aduzem que a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira. Relatei o essencial. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por O. da S. L. F. 

e L. F. C. Prima facie, processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade 

processual. Considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapaz, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às 

exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, 

do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Assim, 

impõe-se a procedência da pretensão ora deduzida. Registro, por 

oportuno, que haverá de ser amealhado entre o casal os direitos 

concernentes ao contrato de compra e venda acostado aos autos no ID 

16563276, porquanto ausente a prova cabal da posse eventualmente 

exercida, eis que o instrumento particular não se presta à tal fim. Nesse 

sentido, vale dizer que, tratando-se de imóvel em nome de terceiro alheio à 

lide, não há como partilhar aquilo que nem sequer é de propriedade do 

casal, eis que somente figuram na tratativa como promitentes 

compradores, sequer inscrito o ajuste à margem do assento registral do 

bem. Logo, cabe ao juízo amealhar tão somente os direitos concernentes 

ao contrato de compra e venda firmado pelo divorciando na constância do 

casamento em prol da varoa, nos moldes da pretensão manifestada. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, com a 

ressalva acima exposta, para DECRETAR O DIVÓRCIO de O. da S. L. F. e 

L. F. C., declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago voltará a usar 

seu nome de solteira, qual seja: O. da S. L. Destarte, HOMOLOGO, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo em relação à partilha de 

bens, anotando-se que será atribuído à divorcianda os direitos 

estampados no contrato de compra e venda alusivo ao imóvel sob RGI nº. 

109603, consoante alhures mencionado, mantendo-se incólumes as 
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demais disposições apresentadas na preambular. Sem custas face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários ante a 

consensualidade em destaque. Preclusa a via recursal, expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil e art. 29, 

§1º, I, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011998-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1011998-29.2018.8.11.0003. Vistos etc., Faculto a exequente à emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação do comprovante 

de endereço, bem como o título executivo judicial que embasa a pretensão 

executória, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), 

eis que os documentos aludidos nos ID's 16296828, 16296829 e 16296830 

não suprem as exigências legais. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801660 Nr: 15052-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: NML, MBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOS REQUERENTES ACERCA DO 

ENCAMINHAMENTO DO MANDADO DE AVERBAÇÃO, DIRETAMENTE 

PARA O CARTÓRIO ATRAVÉS DO EXPEDIENTE: Código de rastreabilidade: 

811201838356, PARA QUE PROVIDENCIE OS RECOLHIMENTOS 

PERTINENTES, JUNTO AO RESPECTIVO TABELIONATO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745577 Nr: 5313-62.2014.811.0003

 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: OJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 Vistos etc.,

Ante ao recurso de apelação interposto às fls. 568, já com as 

contrarrazões ofertadas, encaminhem-se os autos ao egrégio TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, consignando-se meus melhores e respeitosos cumprimentos.

 Intimem-se.

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814121 Nr: 921-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSS, MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de alimentos processada na forma do rito da 

constrição patrimonial.

 Devidamente citado, o executado apresentou justificativa (fls. 44/48), 

alegando a impossibilidade de pagamento, bem como o cumprimento 

integral da obrigação alimentar vindicada, todavia não apresentou os 

comprovantes, pugnando, inclusive, seja a parte exequente instada a 

apresentar os extratos bancários do período ora executado.

Impugnação à justificativa às fls. 57/58, onde a parte exequente 

contrapõe-se aos argumentos apresentados e requer o prosseguimento 

do feito, consistente em penhora online via Bacenjud, Renajud e em caso 

negativo do saldo de FGTS existente em nome do executado.

 A representante do Ministério Público opinou pelo não acolhimento da 

justificativa (fls. 60/61) com o deferimento do pedido de penhora.

Relatei. Decido.

Prima facie, registro que somente a execução processada na forma do 

art. 528 do CPC que prevê a justificação, não como forma de exoneração 

da obrigação de pagar alimentos, mas como meio para afastar a 

possibilidade de se ver preso o executado, risco que não existe quando a 

execução se processa sob o rito determinado pela norma do art. 523.

Destarte, dou por prejudicada a análise da peça processual de fls. 44/48, 

eis que incabível o manejo de justificação na presente espécie de 

execução.

Contudo, apenas para não passar em branco, registro que 'as hipóteses 

que admitem a oposição dos embargos do devedor na execução fundada 

em título judicial são arroladas em numerus clausus, isto é, taxativamente 

(CPC 741)' (NERY, N.J. e R.M, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos 

Tribunais, 6ª edição, p. 1.047), de forma que não estando prevista a 

alegação de alteração do binômio alimentar, não pode ela ser conhecida 

nesta sede.

De mais a mais, o simples argumento de não possuir condições, não tem o 

condão de afastar a necessidade alimentar do exequente, a qual possui a 

responsabilidade de proporcionar (Lei 8.069/90, art. 4º).

 Outrossim, a eventual alteração na situação financeira do alimentante, 

seja com aumento de despesas ou diminuição da renda, devem ser 

discutidas em ação própria, com garantia de contraditório e ampla defesa 

em processo de conhecimento, inclusive com dilação e instrução 

probatória.

De outro lado, em que pese tenha o executado aduzido ter adimplido com a 

integralidade do débito vindicado, o mesmo não se desincumbiu em 

comprovar as suas alegações, ressaltando-se que é ônus processual do 

alimentante a prova do pagamento.

Assim, defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 52/53), 

porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, 

inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos que 

regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e 

pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, determino que se proceda a busca no 

Sistema RENAJUD, por eventuais veículos existentes em nome do 

executado, cuja busca também restou negativa (documento anexo).

 Assim sendo, determino que seja oficiado à CEF para que bloqueie o 

saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado, conforme o 

débito discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente “possível a 

penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de 

execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol 

taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 
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Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias para resposta.

 Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte 

executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal.

 Restando negativa a diligência, abra-se vista à exequente para que venha 

a requerer o necessário no prazo de dez dias.

 Ainda, defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao executado, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil.

No mais, defiro o pedido retro para determinar a inscrição do nome do 

executado em órgãos de proteção ao crédito – SERASA e SPC (artigos 

517 e 528, § 1º e 3°, NCPC), ressaltando-se que a verba alimentar tem 

caráter vital para as manutenções básicas do necessitado, sendo 

imperioso que as prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de 

se impor ao credor, que na maioria das vezes possui idade em pleno 

desenvolvimento escolar e não pode prover o próprio sustento, uma 

situação degradável. Proceda-se a inclusão via sistema SERASAJUD.

 Por fim, por força do princípio da colaboração, efetivei nesta oportunidade 

consulta ao sistema CAGED, logrando-se êxito em encontrar a informação 

dando conta de que o executado atualmente está formalmente 

trabalhando, conforme documento anexo, cujo teor determino a abertura 

de vista à exequente para requerimento pertinente, querendo.

 Intimem-se. Notifique-se.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768808 Nr: 1617-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGMF, LTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores manejado às fls. 69, 

bem como pesquisa perante o sistema RENAJUD porquanto as medidas 

revelam-se em sintonia com os modernos princípios e preceitos que regem 

a atividade jurisdicional, já que buscam pôr fim ao litígio (conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e 

pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, cuja pesquisa apresentou 

resultado inexitoso (documento anexo).

Efetivei também pesquisa perante o sistema RENAJUD cujo resultado 

apresentado revela a inexistência de veículos registrados em nome do 

executado.

 Assim sendo, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, 

inclusive trazendo cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788484 Nr: 9616-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLPS, KRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores manejado às fls. 

109/117, porquanto a penhora online é medida que de rigor se impõe, a 

qual, inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, cuja pesquisa apresentou 

resultado inexitoso (documento anexo).

Efetivei também pesquisa perante o sistema CAGED, cujo resultado 

apresentado revela a atual ausência de vínculo empregatício por parte do 

devedor - extrato anexo.

 Assim sendo, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, 

inclusive trazendo cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816236 Nr: 1655-59.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 52/53), 

porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, 

inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos que 

regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e 

pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, determino que se proceda a busca no 

Sistema RENAJUD, por eventuais veículos existentes em nome do 

executado, cuja busca também restou positiva (documento anexo), 

lançando-se a devida restrição.

 Neste particular, ressalto que o Sistema RENAJUD é apenas uma 

ferramenta eletrônica que possibilita a efetivação de ordens judiciais de 

restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, em tempo real, não abarcando a penhora, pois 

esta pressupõe o início do ato expropriatório cuja eficácia se inicia com a 

apreensão do bem, o que não será possível via “on line”.

 Assim sendo, ante ao valor do débito em questão, depois de cumprido o 

item 3 da presente decisão, ABRA-SE VISTA À DEFENSORIA PUBLICA 

para que informe sobre qual dos veículos pretende ver recaída a penhora. 

Após, ordeno que se proceda a PENHORA E AVALIAÇÃO do veículo de 

propriedade do executado (a ser indicado pela Defensoria Pública), 

devendo, o devedor, por conseguinte tomar ciência da penhora. Quando 

da penhora e avaliação, proceda-se ao depósito dos bens em mãos da 

parte exequente, lavrando-se o termo respectivo. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção (art. 840 § 1º, CPC). Na hipótese de a 

exequente não acompanhar a diligência, ficará o bem depositado em mãos 

do devedor, presumindo-se a sua anuência tácita com tal providência nos 

moldes do parágrafo segundo do referido artigo de lei.

 03. Sem prejuízo, determino que seja oficiado à CEF para que bloqueie o 

saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado - PIS Base 

:131.22475.40-4, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto 

é perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias 

para resposta.

 Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte 

executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal.

 Restando negativa a diligência, abra-se vista à exequente para que venha 

a requerer o necessário no prazo de dez dias.

 04. Ainda, defiro o pedido retro para determinar a inscrição do nome do 

executado em órgãos de proteção ao crédito – SERASA e SPC (artigos 

517 e 528, § 1º e 3°, NCPC), ressaltando-se que a verba alimentar tem 

caráter vital para as manutenções básicas do necessitado, sendo 

imperioso que as prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de 

se impor ao credor, que na maioria das vezes possui idade em pleno 
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desenvolvimento escolar e não pode prover o próprio sustento, uma 

situação degradável. Proceda-se a inclusão via sistema SERASAJUD.

 Intimem-se. Notifique-se.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704813 Nr: 12792-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMTS, EDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 52/53), porquanto a 

penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é 

consentânea com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, determino a abertura de vista à Exequente.

 Por fim, por força do princípio da colaboração, efetivei nesta oportunidade 

consulta ao sistema CAGED, logrando-se êxito em encontrar a informação 

dando conta de que o executado atualmente está formalmente 

trabalhando, conforme documento anexo, cujo teor determino a abertura 

de vista à exequente para requerimento pertinente, no prazo de 15 dias.

 Após, colha-se parecer ministerial.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 3711-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT

 Vistos etc.,

01. Ante ao recurso de apelação interposto às fls. 667, já com as 

contrarrazões ofertadas, encaminhem-se os autos ao egrégio TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, consignando-se meus melhores e respeitosos cumprimentos.

 02. Não conheço do pedido manejado às fls. 675/680, máxime porque com 

a prolação da sentença restou esgotada a prestação da tutela jurisdicional 

nesta instancia, devendo a matéria ser submetida ao exame do juízo de 

segundo grau.

 Intimem-se.

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746585 Nr: 5936-29.2014.811.0003

 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: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, IADS, BMDA, EMDA, BMDA, NDA, JPA, 

NDA, JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para DECLARAR, com efeito, ex tunc, a existência de 

união estável contraída por CRISTIANE LUCIA DOS SANTOS e BENEDITO 

SOARES DE AMORIM, pelo período de 07 (sete) anos que antecederam o 

falecimento o de cujus, qual seja, do ano de 1994 a 28 de julho de 2001 e, 

por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I do CPC.Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça. Preclusa a via recursal arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências.Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 

2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786502 Nr: 8821-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARETE DE PAULA DOS PASSOS, ANA DA 

SILVA E PASSOS, ADEMAR DOMINGOS DOS PASSOS, JOAQUIM 

DOMINGOS DOS PASSOS, NEURACI MARIA DOS PASSOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGRIPINO DOMINGOS DOS 

PASSOS, ROSINEIDE DA SILVA PASSOS, PAULO ROGERIO DOS 

PASSOS, MACIEL DA SILVA PASSOS, JACIEL DA SILVA PASSOS, 

PAULA REGINA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

Malgrado o quanto disposto nos petitórios de fls. 96 e 100, bem como o 

teor dos documentos que os instruem, reitere-se a intimação dos 

herdeiros Maciel e Rosineide, via causídicos constituídos, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dar cumprimento integral ao decisum retro, 

observando-se a necessidade de apresentação dos documentos 

pessoais e instrumento de representação dos respectivos consortes.

Sem prejuízo, abra-se vista à inventariante, via Defensoria Pública, para 

fins para os fins ao que dispões o item 3 do decisum de fls. 92.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 404993 Nr: 719-15.2008.811.0003

 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: ASDSJ, SJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDS, MADJR, WRDS, WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI 

(ATUALIZADO) - OAB:13739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Honorários 

indevidos.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se 

formal de partilha na forma vindicada (fls. 184/187), bem como alvará em 

favor do herdeiro Adalton Souza dos Santos Junior, no que tange ao saldo 

apurado em conta bancária vinculada ao feito (fl. 203 - abatido aquele 

levantado à fl. 205), consoante dados apostos à fl. 196, item ‘II’ e pedido 

vertido no r. petitório, com validade de 60 (sessenta) dias. Determino a 

prestação de contas dos numerários revertidos em favor do menor, a 

serem apresentadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, os quais 

deverão ser depositados em conta poupança se sua titularidade, mediante 

movimentação via autorização judiciall.Após, renove-se a 

conclusão.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se e cumpra-se.
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005839-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS ID. 16779790 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD LOPES DOS SANTOS - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO OAB - RJ068516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

apresentarem manifestação quanto à proposta de honorários apresentada 

pelo perito nomeado (Id. 16032952). Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 

27 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006696-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009487-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem 

se desejam produzir outras provas perante este juízo. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007545-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONICEY DA SILVA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES CASTELHANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. WILTON JUAREZ E 

SILVA, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1002406-29.2016.8.11.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem 

salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como perito o 

contador José Aparecido Alves Pinto (id. 11687672), este apresentou o 

laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 

14217532). O Estado de Mato Grosso concordou com o laudo pericial (id. 

14995096). A parte autora, por sua vez, discordou do laudo apresentado, 

afirmando que o ingresso dos servidores nos quadros da Administração 

Pública em data posterior a lei 8.880/94, não obsta o direito a reparação 

salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Ao 

final, requereu a realização de nova perícia técnica (id. 15294698). É o 

relatório. Decido. A questão central cinge-se à apuração de diferenças 

nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94. 
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Realizado o laudo pericial por técnico contábil habilitado, este trouxe 

análise elaborada nos moldes da Lei 8.880/94, também tendo sido 

observados a Medida Provisória nº 433/1994, bem como a Lei Estadual nº 

6.528/1994, que reestruturou a carreira a partir de 1994. Nota-se, ainda, 

que todos os quesitos apresentados pela parte autora foram respondidos 

em aprofundado grau de detalhamento. De acordo com o perito, o salário 

da exequente não sofreu defasagem salarial, tendo em vista que 

ingressou no serviço público somente em 14/03/2000, quando a carreira 

da servidora já havia passado por uma restruturação, com a edição da Lei 

Estadual nº 6.528/94, não havendo qualquer diferença a receber (id. 

14217532 - quesito “2”). Importante transcrever trecho do laudo que 

afasta a alegação de que a utilização da URV teria acarretado danos 

patrimoniais à autora, notadamente porque foi admitida após a 

restruturação do cargo: Acaso a autora tivesse sido contratada antes de 

novembro de 1993 e se houvesse diferença na elaboração dos cálculos 

(conforme explicitado na resposta do quesito 2), ela faria jus a diferença 

salarial apurada até 31 de agosto de 1994, tendo em vista a edição da Lei 

Estadual nº 6.528/94 (Num: 1949327 – Pág. 50), reestruturou a carreira a 

partir de 1º de setembro de 1994 não haveria qualquer diferença. Os 

vencimentos da autora passaram por reestruturação em 1º de setembro 

de 1994, conforme se vê na “Tabela de Vencimentos – Cargos de 

Professores – 30 horas – Anexo XIV” da Lei nº 6.528/94 (Num. 1949327 - 

Pág. 62). Ressalto que a conclusão da perícia corrobora a documentação 

trazida pelo Estado de Mato Grosso, que demonstra a recomposição das 

perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, em patamares que 

englobam o percentual pleiteado incialmente pela autora (11,98%), o que 

ocorreu por meio das legislações de 1994. Com efeito, as provas 

acostadas aos autos, em especial a Mensagem nº 48/94 (id. 1949327 pag. 

65/66), revelam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei 

Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das 

perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos: Nos 

termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, 

tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta 

Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que “Reajusta os 

vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e 

dá outras providências. (...) Busco aí atender a todos, com especial 

destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir 

prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos 

auditores do Estado e Médicos-Legistas. (...) Decidi-me pela aplicação de 

um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade 

ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais 

sacrifícios aos nossos servidores. De igual forma, o Parecer da PDE/MT 

(nº 0913/2015), anexado no id. 1949327, pag. 17/24, reforça a conclusão 

de que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da 

URV, in verbis: (...) Em subordinação a essa legislação federal, o Estado 

de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que 

dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos 

servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 

8.880/94. (...) A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos 

de Diretores de Escolas, especialistas em educação básica, professores 

20, 30 e 40 horas, ao compararmos a remuneração do mês de julho de 

1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido 

do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 

1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla 

a diferença de URV reclamada de 11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto 

da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas 

vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, 

encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi 

identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos 

sofridos na conversão da URV (...) Assim, constata-se que os reajustes 

aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas 

das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 

6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores 

tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.” Portanto, os 

documentos provam a inexistência de defasagem na remuneração da 

parte autora, já que revelam a conversão do Cruzeiro Real para URV, bem 

como o pagamento das diferenças à época. Além dessas leis, a carreira 

dos Profissionais da Educação Básica, a qual a requerente pertence, foi 

reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com a aprovação 

da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (id. 1949327 – pág. 

1/16), alterando a forma de remuneração dos servidores da educação 

para o sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas sobre a 

estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos 

servidores da educação básica, numa verdadeira remodelação dos 

salários. Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da 

inconformidade da exequente com o resultado da perícia contábil 

apresentada, não apontou elementos suficientes para desconstituir o 

laudo pericial em questão. Portanto, se agora, em fase de cumprimento de 

sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência 

de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na 

Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina 

“liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado. Nesse sentido: 

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 

com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).” “RECURSO DE APELAÇÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 

ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a 

exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de 

valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da 

Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu 

que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e 

não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. 

Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 

18/09/2018; Pág. 2410)” Ressalto que a extinção desta demanda não 

ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se 

reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. 

INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 

19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 

PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” 

Com essas considerações, julgo procedente a impugnação oferecida pelo 

executado e declaro extinto o processo de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

Rondonópolis, terça-feira, 27 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353774 Nr: 8811-84.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 INTIMAÇÃO A DRªLUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB-MT 8.379, 

PARA QUE TOME CIÊNCIA do alvará expedido n. 456847-8 e para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795223 Nr: 12484-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSILENE XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA, representando o 

polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O 

INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS PRESENTES AUTOS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 11/12/2018, ÀS 14:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801310 Nr: 14885-08.2015.811.0003

 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: LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 15h30min, devendo comparecer as partes, acompanhadas de 

advogados e procudores

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas arroladas na página 247 

(UENDELL RICARDO DE SOUZA AMORIM e JOSÉ REINALDO DE SOUZA 

AMORIM), visto serem servidoras públicas.

INDEFIRO o pedido de intimação judicial da testemunha CARLA LUCI 

GONÇALO DE LIRA (fls. 247), porque o Município de Rondonópolis não 

comprovou os fatos alegados na petição de fls. 247.

Intimem-se as partes, os advogados e Procuradores do Município.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 888546 Nr: 1188-12.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALES DIAS TRATOR PEÇAS LTDA, DEMILSON SALES 

DIAS, ADEMILTON SALES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) JULGO PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por 

SALES DIAS TRATOR PEÇAS LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, para declarar a prescrição tão somente dos créditos 

tributários constituídos no ano de 2009, referente ao fato gerador ocorrido 

em 01/2009, 02/2009, 03/2009, 05/2009 e 06/2009. Diante dos documentos 

de fls. 11/17, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao embargante, 

nos termos do artigo 98 do CPC.Isento o embargado das custas 

processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.Condeno 

o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, §4º, III, 

do CPC.Após o trânsito em julgado desta decisão, traslade-se cópia desta 

para os autos de execução fiscal nº 784709, devendo a execução 

prosseguir em relação aos demais créditos tributários não 

prescritos.P.R.I.C".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733847 Nr: 13748-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LINS VASCONCELOS 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ182243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por 

JEFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, visando receber o valor apurado na página 182/183.

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 185).

Ante a concordância do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 182/183, porque aparentemente estão de acordo com a 

sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818184 Nr: 2275-71.2016.811.0003

 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: CLEBER HAGEMANN HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820315 Nr: 3098-45.2016.811.0003

 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: SINVALDO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737169 Nr: 59-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784709 Nr: 8048-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA, DEMILSON 

SALES DIAS, ADEMILTON SALES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS DA 

SILVA - OAB:23487/O

 VISTO.

Intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se 

ainda tem interesse na penhora da motocicleta de fls. 47, diante da 

informação prestada nos embargos à execução em apenso de que a 

mesma foi vendida pelo embargante há bastante tempo, e que no Sistema 

SINESP referida motocicleta consta como roubada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816854 Nr: 1852-14.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHERIA NOSSA LTDA, JOAO FRANCISCO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

A fim de permitir a realização do sequestro do valor da RPV, intime-se o 

embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o valor atualizado 

do débito ou se deseja receber apenas o valor indicado na página 56.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724395 Nr: 5383-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E 

CONFECÇÕES LTDA, WILSON DE GOES JUNIOR, PEDRO VILA LEAL 

GOES, JEFFERSON DE SOUZA FONTES, LUIS FERNANDO LONGARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGAMENON GOES 

DE SOUZA - OAB:124.949 SP

 "(...) Com essas considerações, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade e excluo WILSON DE GOES JÚNIOR do polo passivo 

desta execução fiscal (autos nº 724395), com fundamento no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao imediato desbloqueio das 

quantias bloqueadas em nome de Wilson de Goes Júnior (R$ 3.100,48 e 

R$ 309,06 – fls. 126-v/127), pelo Sistema Bacenjud.Providencie a 

exclusão do nome do executado WILSON DE GOES JÚNIOR no processo. 

Retifique-se o polo passivo.Condeno a Fazenda Pública Estadual ao 

pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760810 Nr: 13822-79.2014.811.0003

 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: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Desentranhe-se os documentos mencionados na petição de fls. 192, 

substituindo-os nos autos por fotocópia.

Os originais deverão ser entregue ao advogado subscritor da petição de 

fls. 192, mediante recibo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404143 Nr: 17753-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, SANDRA MARQUES BRITO - OAB:113818/SP

 VISTO

Defiro o prazo de 10 (dez) requerido na página 181.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724395 Nr: 5383-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E 

CONFECÇÕES LTDA, WILSON DE GOES JUNIOR, PEDRO VILA LEAL 

GOES, JEFFERSON DE SOUZA FONTES, LUIS FERNANDO LONGARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGAMENON GOES 

DE SOUZA - OAB:124.949 SP

 VISTO.

WILSON DE GOES JÚNIOR opõe embargos de declaração quanto à 

decisão de fls. 71/72, que julgou procedente pedido formulado em 

exceção de pré-executividade e determinou a exclusão do sócio PEDRO 

VILA REAL GOES, sem condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

de honorários advocatícios.

Segundo o embargante, há flagrante contradição na decisão acima que 

não fixou honorários advocatícios em favor do sócio excluído, pois em 

outro processo que tramita nesta vara fixou-se honorários advocatícios 

em exceção de pré-executividade onde se discutiu o mesmo tema (fls. 

73/75).

Não conheço do recurso, eis que WILSON DE GOES JÚNIOR não tem 

legitimidade para postular em juízo direito de PEDRO VILA REAL GOES.

Denota-se dos autos que foi PEDRO VILA REAL GOES, menor impúbere, 

representado por CLAUDIA TRINTIN VILA REAL GÓES, que apresentou a 

exceção de pré-executividade de fls. 43/54, cujo pedido foi totalmente 

acolhido pela decisão de fls. 71/72.

Logo, somente compete a PEDRO VILA REAL GOES, representada por sua 

genitora, apresentar qualquer recurso contra a decisão proferida nos 

autos. Isto porque ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).

Ademais, WILSON DE GOES JÚNIOR sequer outorgou procuração para o 

advogado MARCELO AGAMENON GOMES DE SOUZA peticionar nos autos 

em busca de satisfação de direito alheio.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO os presentes embargos.

Expeça-se edital de citação da empresa N. R. COM. DE ART. DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES LTDA e de WILSON DE GOES JUNIOR.
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Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001293-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005234-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001053-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002499-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMILDO AMADEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES OAB - MT0017420A 

(ADVOGADO(A))

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002305-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000483-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005016-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005850-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1005850-70.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994, ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA DAS 

GRACAS DA SILVA Endereço: Av. Frei Servácio, 103, casa, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FRANCISCO CARNIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIVAN DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003720-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013000-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTUNES HACHEM NETO (IMPETRANTE)

CLEYBER DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Tendo em vista o teor da deliberação que se juntará nos autos a seguir 

(número único/CIA: 0718942-23.2018.8.11.0003), nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos 

com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo recolher o valor da diligência 

do oficial de justiça. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013028-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (IMPETRANTE)

JOAO BOSCO CARVALHO FILHO (IMPETRANTE)

ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA OAB - MT18124/O (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1013028-02.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ROSIENE ALVES DE LIMA 

SILVA, JOAO BOSCO CARVALHO FILHO, MARCO ANTONIO SOUZA E 

SILVA IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por JOÃO BOSCO CARVALHO 

FILHO, ROSIENE ALVES DE LIMA e MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA em 

face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO. Diante da natureza da pretensão pleiteada, 

prudente se apresenta ouvir o Impetrado antes da apreciação do pedido 

de liminar. Assim, notifique-se o Impetrado para que se manifeste, sem 

prejuízo as posteriores informações, se ocorreram as 04 (quatro) 

convocações estabelecidas no acordo entabulado nos autos 

1003229-66.2017.8.11.0003 e, em caso positivo, quais foram os 

candidatos convocados, bem como, informe, ainda, a quantidade de vagas 

disponíveis para serem providas para o referido cargo, no prazo de 72 

horas. Após, conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013059-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1013059-22.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JOSUE CORREA FERRAZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA PARA RETORNO IMEDIATO AS FUNÇÕES DO TRABALHO E 

DANO MORAL” movida por JOSUÉ CORRÊA FERRAZ em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, sustentando como causa de pedir que: “O requerente 

foi aposentado por invalidez após avaliação pericial realizada em 

01/03/2013, mediante laudo pericial nº 164448, através do ato nº 

22.354/2014, publicado no Diário Oficial nº 26363, em 29/08/2014, 

conforme faz prova o documento em anexo. O requerente foi considerado 

portador de enfermidade incapacitante CID F32.1 (episódio depressivo 

moderado) Isto posto Exa., em 08/03/2013 o requerente realizou 

requerimento administrativo para reversão da concessão do benefício, 

requerendo o retorno imediato ao trabalho, ato gerador do processo nº 

110560/2013, feito este que restou indeferido em 26/09/2013, sob 

alegação médica pericial que o mesmo deveria continuar aposentado. 

Inconformado, em 19/09/2014 o mesmo ingressou novamente, via 

administrativa, processo nº 502691/14, requerendo a reversão, juntado a 

este documentos e laudos médicos capazes de demonstrar a sua aptidão. 

Conforme faz prova o laudo pericial emitido pelo Dr. Antônio Carlos de 

Carvalho Reiners, em 07/11/2014, o mesmo concluiu que o requerente 

deveria permanecer aposentado, devendo ser avaliado em 05 anos 

posterior a referida data do laudo. Ocorre Exa., que da detida análise do 

laudo mencionado, o ilustre médico perito afirma que “Consoante as 

informações do médico assistente Dr. Germano Augusto Fischdick 

CRM/MT 2460 o periciando: “(...) encontra-se em pleno gozo de suas 

faculdade mentais, estando apto para retomar às Atividades regulares de 

trabalho (SIC), Acrescenta o médico assistente Dr. Simão Bargas da Costa 

CRM/MT 1765: “Josué Corrêa Ferraz encontra-se bem de saúde até a 

presente data.”. Ora, na referida data, em perícia realizada, dois peritos 

auxiliares/assistentes concluíram pela total aptidão laboral do requerente, 

no entanto, o médico perito Dr. Antônio Carlos de Carvalho Reiners, optou 

por indeferir o pedido de reversão, mantendo a aposentadoria do 

requerente, em total desacordo com a conclusão dos peritos auxiliares, o 

que desde já demonstra um erro gravíssimo. Por fim, após a publicação do 

ato nº 22.354/2014, o requerente ainda tentou novamente a 

reconsideração da decisão através do processo nº 648.885/2014, 

novamente sem qualquer sucesso. Exa., acostado a esta exordial bem 

como a todos os requerimentos administrativos, o requerente colaciona 

uma vasta comprovação de sua aptidão bem como do devido gozo de 

suas faculdades mentais, o que lhe torna totalmente apto para retorno ao 

trabalho, o que ora requer.”. Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência determinado que: “PROCEDA O IMEDIATO 

RETORNO DO REQUERENTE AS SUAS FUNÇÕES AO TRABALHO, a ser 

lotado no Hospital Regional de Rondonópolis/MT.”. Decido. Em se tratando 

de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor 

do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se 

apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. No caso, não há 

que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de 

imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora. Ademais, por duas 

vezes o laudo pericial administrativo reconheceu que a parte autora 

deveria continuar aposentado nos termos do laudo pericial nº 164448 de 

01.03.2013, tornando controvérsia a possibilidade de revisão da 
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aposentadoria. Assim, essas circunstâncias tornam temerária a 

concessão da providência reclamada. Além disso, em princípio, o 

periculum in mora não restou comprovado, pois não demonstrou a 

ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final. Aliás, pelo 

lapso temporal entre o último pedido administrativo para reversão da 

aposentadoria - 19/09/2014 - até a presente data, corrobora para 

ausência do perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

de urgência requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas ao requerente para 

impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000185-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRAGA MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000185-73.2016.8.11.0003. AUTOR(A): OSVALDO FRAGA MACIEL RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por OSVALDO FRAGA 

MACIEL em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando ser 

possuidor e proprietário de um imóvel urbano registrado na matrícula de 

nº. 41.506, fazendo parte de um conjunto de lotes que integram o 

denominado Jardim Residencial São José. Alega que em 21 de fevereiro 

de 2012 a parte requerida concedeu Alvará de Funcionamento em favor 

da sua empresa, GESSO MONTEMAR, válido até 31 de dezembro de 2013, 

mas que posteriormente foi surpreendido com o processo n°. 708139, no 

qual consta relatório elaborado pela SEMA, indicando que a 

propriedade/construção se encontra em Área de Preservação 

Permanente. Afirma que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil 

pública, código 763467, distribuída para a 3ª Vara Cível desta Comarca, 

pleiteando a recuperação de área de preservação permanente localizada 

na propriedade em questão, solicitando, para tanto, as seguintes medidas: 

a) obrigação de não fazer consistente em não continuar 

usando/explorando a APP, ainda que seja uma pequena parte; b) 

obrigação de fazer consistente em desocupar a Área de Preservação 

Permanente existente em sua propriedade e demolir a edificação nela 

existente, tudo no prazo de 10 meses; c) obrigação de fazer consistente 

em promover a limpeza e recuperação da APP degradada pela SEMMA. 

Caso não o faça, que seja compelido a não se opor (obrigação de não 

fazer) à demolição, recuperação e isolamento a serem realizados pela 

SEMMA. Assevera que naqueles autos houve decisão judicial, deferindo a 

medida liminar para o fim de determinar a desocupação da área de 

preservação permanente, bem como a demolição de edificação nela 

existente, no prazo de 10 (dez) meses, além da adoção de providências 

para a limpeza e recuperação da área degradada. Como causa de pedir, 

alega o desrespeito ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que 

houve prévia autorização para edificação no local, assim como a falta de 

proporcionalidade e razoabilidade da decisão e, ainda, a caracterização 

de desapropriação indireta e, por consequência, o necessário dever de 

indenizar. Requer seja o requerido condenado ao pagamento de 

indenização pelos danos morais e materiais suportados. Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, a 

improcedência da pretensão inicial (id nº. 4285537). O Ministério Público 

informou a desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 9748819). 

Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, o requerido 

se manifestou pelo julgamento antecipado (id nº. 10095146), enquanto a 

parte autora permaneceu silente (id nº. 10970207). Após, vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais ajuizada por OSVALDO FRAGA MACIEL em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, sustentando ser possuidor e proprietário de um 

imóvel urbano registrado sob o nº. 41.506, fazendo parte de um conjunto 

de lotes que integram o denominado Jardim Residencial São José. Alega 

que em 21 de fevereiro de 2012 a parte requerida concedeu alvará de 

funcionamento em favor da sua empresa, GESSO MONTEMAR, válido até 

31 de dezembro de 2013, mas que posteriormente foi surpreendido com o 

processo n°. 708139, no qual consta relatório elaborado pela SEMA, 

indicando que a propriedade/construção se encontra em Área de 

Preservação Permanente, tendo sido deferida medida liminar para 

determinar a demolição do seu imóvel e outras medidas para reparar os 

danos ambientais causados. Por sua vez, o Município alega a 

improcedência da pretensão inicial, sob o argumento de que pode rever os 

seus atos, especialmente para atender o primordial interesse público. De 

início, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de id nº. 9581274, 

tendo em vista que não se trata de ação possessória, mas, sim, 

indenizatória, devendo ser novamente alterada a classe processual. Em 

análise às circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a apreciação do caso se dá sob 

a perspectiva da segurança jurídica, trazendo à lume considerações 

acerca do Princípio da Confiança, de modo que, a pretexto de ter sido 

concedido alvará em seu favor, o autor busca indenização por supostos 

danos morais e materiais decorrentes de decisão judicial que determinou o 

encerramento das atividades desempenhadas no imóvel por se encontrar 

em Área de Preservação Permanente. De fato, infere-se dos autos que o 

Município concedeu, em favor da empresa Gesso Montemar, cujo sócio é 

o requerente, alvará de localização e funcionamento, com validade até 

31/12/2013. Entretanto, referido alvará não faz nenhum tipo de menção 

expressa às questões ambientais. Na verdade, em nada se assemelha às 

licenças ambientais, especialmente porque foi emitido pela Secretaria 

Municipal de Receita, mais precisamente pelo Departamento de 

Administração Tributária e Fiscal. Além disso, mesmo que se tratasse de 

licença ambiental, referido ato administrativo é passível de 

revogação/anulação e, via de regra, não acarreta o dever de indenizar por 

parte do Poder Público, porquanto não gera direito adquirido ao seu titular, 

notadamente quando se verificar a ocorrência de impactos negativos não 

previstos anteriormente. Nesse sentido é a lição doutrinária de Frederico 

Amado: “Questão polêmica é a necessidade de indenização da entidade 

licenciante ao licenciado, na hipótese de revogação do ato, pois 

normalmente o agente econômico investe no empreendimento, sendo que 

a alteração do regime jurídico de sua licença poderá lhe trazer prejuízos 

que o mesmo não concorreu para ocorrer. Pensa-se que o empreendedor 

tem plena noção dos riscos de sua atividade, especialmente as mais 

impactantes, sendo descabida, em regra, a indenização pela revogação 

da licença ambiental, salvo quando a sua causa determinante puder ser 

imputada diretamente à Administração Pública ambiental ao, por exemplo, 

equivocar-se ao licenciar uma atividade que sabidamente, naquele 

momento, não deveria sê-lo, pois incompatível com o interesse público. (...) 

Ou seja, inexiste direito adquirido de poluir.” (Direito Ambiental, 8ª ed, p. 

163-164) Ora, se havendo licença ambiental é possível a sua revogação 

sem o dever automático de indenizar, dúvida não há de que isso também 

se aplica na hipótese de simples concessão de alvará de funcionamento. 

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca do assunto: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO HÁ 

VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA POR INEXISTÊNCIA DE UM DIREITO 

ADQUIRIDO A POLUIR. INVIÁVEL MITIGAR O PODER DE POLÍCIA SOB 

ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 

PRAIA DO MADEIRO. RESTAURANTE LOCALIZADO EM PRAIA. BEM DE 

USO COMUM DO POVO. INVIÁVEL ANÁLISE DE MATEIRA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. FALÉSIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. DOMÍNIO DA UNIÃO. LOCAL DE 

NIDIFICAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS. PROPRIEDADE DO ESTADO. 

CONSTRUÇÃO ILEGAL. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O legítimo exercício do 

poder de polícia é imbuído de autoexecutoriedade, dispensa ordem judicial, 

nesse aspecto, diante da flagrante irregularidade - construção erigida em 

área de uso comum do povo e de desova de tartarugas -, o poder público 

tem o poder e o dever de realizar a notificação e o embargo do 

empreendimento. 4. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Não há 

falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao 

meio ambiente. 5. O Tribunal a quo assegura - alicerçado na prova dos 

autos - que a área em que realizada a construção irregular é área de 

preservação permanente. Incide na espécie nítida violação do 
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ordenamento jurídico, pois o restaurante está inserido: a) em terreno de 

marinha sem autorização da União; b) em Área de Preservação 

Permanente (falésias); c) em praia, bem de uso comum do povo; d) em 

superfície de nidificação de quelônios; e e) em razão de ausência de 

licenciamento ambiental. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, nego-lhe provimento. (STJ - REsp: 1706625 RN 

2017/0280808-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018) 

Importante registrar que no caso não há que se falar em desapropriação 

indireta, haja vista a inexistência de apossamento do imóvel pelo Município. 

O que existe é mera limitação administrativa, já que o próprio Ministério 

Público foi incisivo no sentido de que “a área continuará pertencendo ao 

demandado”, buscando-se unicamente que ela cumpra a função 

socioambiental e deixe de ser usada de forma nociva. Dessa forma, tendo 

sido a empresa construída em Área de Preservação Permanente e, ainda, 

ocorrendo indevidamente o despejo de resíduos no rio, deve, sim, o autor 

paralisar a sua atividade. Frise-se, no caso em análise não foi gerada 

expectativa de direito ao requerente, uma vez que não foi emitida licença 

ambiental para tanto, mas apenas alvará de funcionamento. Por fim, vale 

acrescentar que o autor não juntou aos autos documentos aptos a infirmar 

essa conclusão, limitando-se a apresentar cópia do mencionado alvará de 

localização e funcionamento (2013), embora tenha sido oportunizada a 

produção de novas provas. Partindo dessas premissas, a improcedência 

dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Promova-se a Secretaria a alteração da classe processual 

(ação indenizatória). Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

incisos I, do CPC, com a ressalva de suspensão do pagamento em 

decorrência do disposto no art. 98, § 3º do CPC. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001129-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA CAVALCANTE JOVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT0008686S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001129-07.2018.8.11.0003. REQUERENTE: CREUSA CAVALCANTE 

JOVINO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc., 

Cuida-se de ação de cobrança de licença-prêmio ajuizada por CREUSA 

CAVALCANTE JOVINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

sustentando, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada, 

tendo ocupado o cargo de técnica administrativa no período de 1983 a 

2008, sem que tenha usufruído as licenças atinentes aos quinquênios de 

1983 a 1988, 1988 a 1993, 1993 a 1998 e 2003 a 2008, embora realizado 

pedido administrativo junto à Secretaria de Educação na data de 

01/09/2011 (protocolo nº. 696867/2017). Acrescenta que até o 

ajuizamento da presente ação não havia recebido nenhum tipo de 

resposta administrativa, razão pela qual requer seja julgada procedente a 

pretensão inicial, a fim de que seja o requerido condenado ao pagamento 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de conversão das 

licenças-prêmio em pecúnia. Regularmente citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a prescrição do fundo de direito, 

sob o fundamento de que o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data da aposentadoria do servidor. No mérito, sustenta a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo a prejudicial, alegando que, de fato, 

o termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria que, por sua vez, 

ocorreu em 30/08/2011, tendo sido interrompido pelo requerimento 

administrativo datado de 11/09/2011. Em complemento, assevera que 

houve o deferimento do usufruto das licenças, mas que estas não foram 

gozadas, de modo que a própria Administração reconheceu o direito de 

conversão em pecúnia na data de 01/09/2011, sem que tenha sido 

realizado o respectivo pagamento (processo administrativo nº. 

696867/2011). Instado, o Ministério Público se manifestou pelo 

prosseguimento do feito independentemente da sua intervenção. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, cuida-se de ação de cobrança de licença-prêmio 

proposta por CREUSA CAVALCANTE JOVINO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sustentando, em síntese, que é servidora pública 

estadual aposentada, ocupando o cargo de técnica administrativa no 

período de 1983 a 2008. Como causa de pedir, aduz que não usufruiu as 

licenças-prêmio relativas aos quinquênios de 1983 a 1988, 1988 a 1993, 

1993 a 1998 e 2003 a 2008, embora tenha realizado pedido administrativo 

junto à Secretaria de Educação na data de 01/09/2011 (protocolo nº. 

696867/2017), motivo pelo qual requer seja a parte ré condenada ao 

pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) como conversão das 

respectivas licenças em pecúnia. Por sua vez, o requerido afirma a 

prescrição do direito objeto da pretensão inicial e, no mérito, a 

improcedência dos pedidos. De início, destaco que estão presentes na 

espécie os requisitos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

visto que desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual é 

pertinente o julgamento antecipado da lide. Da prescrição O entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional em casos de cobrança de 

licenças-prêmio é o ato de aposentadoria do servidor. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA 

TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. 

RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 

(...) 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no 

sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão 

em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso 

temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que 

ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 

32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no 

Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; 

AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 

1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 

27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; 

AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 

15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor 

tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização 

referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da 

prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a 

aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 

29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado 

à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não 

provido. (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) Não diferente é 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A 

propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO 

– CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM 

VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO 

LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do 

prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em 

pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria 

ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública. Prescrição não operada porque 

não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem 

nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para 

efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no 

entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível 

a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento 

administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da 

Administração. Sendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia uma 
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obrigação líquida, os juros de mora incidem desde a data da aposentadoria 

do servidor. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando 

fixados em demasia, é medida que se impõe. (Apelação / Remessa 

Necessária 123268/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) No caso concreto, os 

documentos apresentados revelam que o ato de aposentadoria da 

requerente foi publicado no Diário Oficial nº. 25633, datado de 30/08/2011, 

iniciando-se ali o prazo prescricional. Entretanto, a parte autora formulou 

requerimento administrativo visando a conversão das licenças-prêmio em 

pecúnia na data de 16/09/2011, conforme protocolo de nº. 696867/2011, 

provocando, por conseguinte, a interrupção da prescrição. Além disso, a 

própria Administração reconheceu o direito da requerente às 

licenças-prêmio dos períodos pleiteados, conforme declaração emitida em 

01/09/2011. Assim, uma vez formulado pedido administrativo, não há que 

se falar em prescrição, motivo pelo qual rejeito a alegada preliminar. Do 

mérito A licença-prêmio no âmbito do Poder Executivo Estadual está 

prevista na Lei Complementar 04/90, a qual dispõe quanto aos requisitos 

legais para a sua concessão e conversão em pecúnia. Cuida-se da exata 

aplicação do art. 109, in verbis: Art. 109. Após cada quinquênio 

ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor 

fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, 

com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em 

espécie parcial ou total, por opção do servidor. § 1º Para fins da 

licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de 

serviço desde seu ingresso no serviço público estadual. § 2º É facultado 

ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) 

parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença. 

No caso em análise, embora o ente político demandado sustente a 

aplicação subsidiária da Lei Complementar 293/07, que veda o acúmulo de 

licenças-prêmio pelos servidores públicos estaduais, tornando obrigatório 

o seu gozo no período aquisitivo subsequente, tal vedação não alcança a 

requerente, haja vista que foram formulados pedidos administrativos 

visando o usufruto de tais licenças, as quais não foram efetivamente 

gozadas por ordem administrativa. Aliás, o requerido não instruiu o feito 

com nenhum elemento probatório capaz de infirmar as alegações 

versadas na peça vestibular, não se desincumbindo do ônus de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, 

CPC). Ademais, consta nos autos documento emitido administrativamente, 

com parecer favorável ao pleito da servidora, o que reforça a pertinência 

da pretensão inaugural. Ora, observado que a requerente não gozou das 

licenças-prêmio a que faz jus, correta a sua conversão em pecúnia, em 

consonância com a legislação estadual, mormente em razão de que não 

usufruiu das mencionadas licenças por determinação administrativa, como 

bem se verifica das Portarias 049/1993, 271/1998 e 095/2003. Nesse 

sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA 

(DE OFÍCIO) RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - EXONERAÇÃO - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA - CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - 

TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS 

QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.1 - É 

cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em 

atividade, na ocasião do seu desligamento/exoneração, visto que houve a 

prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da 

Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento. 2 - Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 174612/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 

03/10/2018) Partindo dessas premissas, a procedência do pedido 

formulado na vestibular é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento em pecúnia de 04 (quatro) licenças-prêmio não 

gozadas pela requerente, correspondentes à remuneração do cargo 

efetivo, referentes aos períodos de 1983 a 1988; 1988 a 1993; 1993 a 

1998 e de 2003 a 2008, devendo a apuração do valor devido ocorrer em 

sede de liquidação de sentença. Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE, a contar da data do efetivo prejuízo. 

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, 

na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa 

necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias 

Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005586-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FRANCISCO BRAGA (IMPETRANTE)

RUBENS BOROTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI (IMPETRADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - 

JULIANO C. CLEMENTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005586-19.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: WELISON FRANCISCO 

BRAGA, RUBENS BOROTTA IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO, RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, LEANDRO JUNQUEIRA DE 

PADUA ARDUINI, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, 

PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - 

JULIANO C. CLEMENTE Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por WELISON FRANCISCO BRAGA e RUBENS BOROTTA em 

face de JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO JUNQUEIRA, Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de 

Transporte e Trânsito (SETRAT), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA 

ARDUINI, Secretário Municipal de Administração Interino e de Gestão De 

Pessoas (DESOPEN), ANDERSON FLÁVIO DE GODOI, Procurador Geral do 

Município, e JULIANO C. CLEMENTE, Procurador Geral Adjunto do 

Município, sustentando, em síntese, serem servidores públicos municipais, 

no exercício do cargo de analista instrumental-agente de fiscalização, 

lotados na SETRAT. Alegam que o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do Município, das Autarquias e Fundações Municipais prevê o 

direito ao adicional de insalubridade, tendo sido eles submetidos à 

realização de perícia no ano de 2016, ocasião em que foi identificada 

situação insalubre de grau médio (20%), razão pela qual o então 

Secretário determinou a inclusão do respectivo adicional na folha de 

pagamento dos servidores afetos às condições analisadas, o que não foi 

cumprido. Afirmam que após várias solicitações administrativas, foi 

formalizada a suspensão do pagamento até abril de 2017, com base em 

parecer emitido pelo Procurador Adjunto, o qual se manifestou pela 

realização de nova perícia, cujo objeto de análise seria o servidor e não o 

local de trabalho. Acrescentam que outros servidores da mesma categoria 

e cargo recebem o adicional em folha de pagamento. Como causa de 

pedir, alegam a prática de ato abusivo e ilegal por parte dos impetrados, 

consistente no não pagamento do adicional de insalubridade (grau médio), 

nos termos da Lei Municipal nº. 1.752/90, motivo pelo qual requerem seja 

concedida a segurança, a fim de que a parte impetrada proceda a 

implantação do adicional de insalubridade de grau médio (20% do 

vencimento). O pedido liminar foi indeferido (id nº. 10119536). Os 

impetrados apresentaram informações, alegando preliminarmente a 

carência da ação, por ausência de comprovação de direito líquido e certo, 

sob o argumento de que não foi realizada perícia médica oficial por perito 

do Ministério do Trabalho, bem como em decorrência de ter sido a 

avaliação realizada sem a participação de membro da Comissão de Saúde 

do Trabalhador, em desacordo com determinação legal (Lei Municipal 

8.798/2016). No mérito, sustentam a inexistência de direito líquido e certo, 

pugnando pela não concessão da ordem (id nº. 10420227). A parte 

impetrante apresentou impugnação, rebatendo os argumentos 

sustentados pelos impetrados (id nº. 11649222). Instado, o Ministério 

Público se manifestou pela improcedência do pedido e consequente 

denegação da segurança, aduzindo a necessidade de dilação probatória 

para comprovação do direito pleiteado (id nº. 13044789). Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, anote-se que a 

preliminar alegada se confunde com o mérito da presente ação, razão pela 
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qual serão analisados conjuntamente. A Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da 

mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(...) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

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

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos 

impetrantes. A espécie revela que os impetrantes buscam a 

implementação do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre 

os seus vencimentos, com base em laudo realizado administrativamente. 

No entanto, como ressaltaram as autoridades coatoras, tal laudo não foi 

elaborado em conformidade com as exigências legais, fato este que torna 

discutível a sua validade, especialmente por não conferir certeza quanto 

ao direito dos impetrantes ao recebimento do adicional de insalubridade, 

cuja percepção depende de verificação dos requisitos por perícia válida e 

legítima, ou seja, realizada por perito oficial e em observância à legislação 

municipal. Ora, havendo dúvidas quanto à validade do laudo apresentado 

pelos impetrantes para embasar o direito alegado, necessária se faz a 

realização de perícia oficial, que atenda às determinações da legislação 

municipal, isto é, elaborada por pessoa habilitada como perito no Ministério 

do Trabalho (art. 70 da Lei Municipal nº. 8.798/2016) e Junta Médica 

Oficial, acompanhada por membro da Comissão Local de Saúde do 

Trabalhador. Como é cediço, o direito líquido e certo é aquele demonstrado 

por meio de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória, 

de modo que, sendo necessária a realização de perícia para o deslinde do 

caso, impossível a sua análise pela via do mandado de segurança. A 

propósito, confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS 

ADMINISTRATIVOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 502/2013 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM DELEGACIAS DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E 

DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO - ART. 30, §1º DA LEI 7.692/2002 – LESÃO A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – ORDEM DENEGADA.O lapso temporal 

razoável assegurado no art. 5º, LXXVIII, da CF, compreende a apreciação 

do pedido administrativo oportunamente, dentro do prazo estipulado, 

segundo os parâmetros legais e as especificidades do caso concreto.O 

mandado de segurança exige a indicação, livre de dúvida, do direito líquido 

e certo que se diz violado, amparado em prova preconstituída, sem o que, 

via oblíqua, não se está diante de um direito líquido e certo. (MS 

135334/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AO 

VENCIMENTO BASE - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DE GRATIFICAÇÃO JÁ 

INTEGRALIZADA À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO - CÁLCULO CONSOANTE ARTIGO 76, DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.164/91 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERÍCIA QUE 

COMPROVA QUE A ATIVIDADE POSSUI RISCO MÉDIO - CÁLCULO 

CORRETO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste direito líquido e certo ao 

servidor que pretende a incorporação da gratificação de função ao seu 

vencimento base, para efeitos de cálculo do adicional por tempo de 

serviço, bem como de insalubridade. (Ap 17822/2009, DES. EVANDRO 

STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 10/08/2009, Publicado no DJE 24/08/2009) Igualmente se manifestou o 

Ilustre representante do Ministério Público pela denegação da segurança 

(id nº. 13044789): “(...) Não se pode olvidar que o Município de 

Rondonópolis tem legítimo interesse em questionar a validade da perícia 

ora juntada, e solicitar na ação ordinária pertinente, e/ou na via 

administrativa pertinente, a produção de nova perícia, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa e sob a presidência do Juízo instrutor, para 

assim se dirimir completamente se os autores preenchem ou não todos os 

requisitos necessários para fazerem jus à percepção do adicional de 

insalubridade.” Partindo dessas premissas, não estando demonstrado por 

meio de prova pré-constituída a violação de direito líquido e certo e, ainda, 

considerando que no mandamus não se admite a cognição exauriente, 

competirá à parte buscar sua pretensão em processo de conhecimento 

pelo procedimento comum, no qual seja possível a realização de perícia 

médica. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

improcedente a pretensão contida na peça vestibular para o fim de 

denegar a segurança, o que o faço com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, 

pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos 

Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005586-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FRANCISCO BRAGA (IMPETRANTE)

RUBENS BOROTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI (IMPETRADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - 

JULIANO C. CLEMENTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005586-19.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: WELISON FRANCISCO 

BRAGA, RUBENS BOROTTA IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO, RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, LEANDRO JUNQUEIRA DE 

PADUA ARDUINI, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, 

PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - 

JULIANO C. CLEMENTE Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por WELISON FRANCISCO BRAGA e RUBENS BOROTTA em 

face de JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO JUNQUEIRA, Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de 

Transporte e Trânsito (SETRAT), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA 

ARDUINI, Secretário Municipal de Administração Interino e de Gestão De 

Pessoas (DESOPEN), ANDERSON FLÁVIO DE GODOI, Procurador Geral do 

Município, e JULIANO C. CLEMENTE, Procurador Geral Adjunto do 

Município, sustentando, em síntese, serem servidores públicos municipais, 

no exercício do cargo de analista instrumental-agente de fiscalização, 

lotados na SETRAT. Alegam que o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do Município, das Autarquias e Fundações Municipais prevê o 

direito ao adicional de insalubridade, tendo sido eles submetidos à 

realização de perícia no ano de 2016, ocasião em que foi identificada 

situação insalubre de grau médio (20%), razão pela qual o então 

Secretário determinou a inclusão do respectivo adicional na folha de 

pagamento dos servidores afetos às condições analisadas, o que não foi 

cumprido. Afirmam que após várias solicitações administrativas, foi 

formalizada a suspensão do pagamento até abril de 2017, com base em 

parecer emitido pelo Procurador Adjunto, o qual se manifestou pela 

realização de nova perícia, cujo objeto de análise seria o servidor e não o 

local de trabalho. Acrescentam que outros servidores da mesma categoria 

e cargo recebem o adicional em folha de pagamento. Como causa de 

pedir, alegam a prática de ato abusivo e ilegal por parte dos impetrados, 

consistente no não pagamento do adicional de insalubridade (grau médio), 

nos termos da Lei Municipal nº. 1.752/90, motivo pelo qual requerem seja 
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concedida a segurança, a fim de que a parte impetrada proceda a 

implantação do adicional de insalubridade de grau médio (20% do 

vencimento). O pedido liminar foi indeferido (id nº. 10119536). Os 

impetrados apresentaram informações, alegando preliminarmente a 

carência da ação, por ausência de comprovação de direito líquido e certo, 

sob o argumento de que não foi realizada perícia médica oficial por perito 

do Ministério do Trabalho, bem como em decorrência de ter sido a 

avaliação realizada sem a participação de membro da Comissão de Saúde 

do Trabalhador, em desacordo com determinação legal (Lei Municipal 

8.798/2016). No mérito, sustentam a inexistência de direito líquido e certo, 

pugnando pela não concessão da ordem (id nº. 10420227). A parte 

impetrante apresentou impugnação, rebatendo os argumentos 

sustentados pelos impetrados (id nº. 11649222). Instado, o Ministério 

Público se manifestou pela improcedência do pedido e consequente 

denegação da segurança, aduzindo a necessidade de dilação probatória 

para comprovação do direito pleiteado (id nº. 13044789). Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, anote-se que a 

preliminar alegada se confunde com o mérito da presente ação, razão pela 

qual serão analisados conjuntamente. A Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da 

mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(...) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

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

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos 

impetrantes. A espécie revela que os impetrantes buscam a 

implementação do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre 

os seus vencimentos, com base em laudo realizado administrativamente. 

No entanto, como ressaltaram as autoridades coatoras, tal laudo não foi 

elaborado em conformidade com as exigências legais, fato este que torna 

discutível a sua validade, especialmente por não conferir certeza quanto 

ao direito dos impetrantes ao recebimento do adicional de insalubridade, 

cuja percepção depende de verificação dos requisitos por perícia válida e 

legítima, ou seja, realizada por perito oficial e em observância à legislação 

municipal. Ora, havendo dúvidas quanto à validade do laudo apresentado 

pelos impetrantes para embasar o direito alegado, necessária se faz a 

realização de perícia oficial, que atenda às determinações da legislação 

municipal, isto é, elaborada por pessoa habilitada como perito no Ministério 

do Trabalho (art. 70 da Lei Municipal nº. 8.798/2016) e Junta Médica 

Oficial, acompanhada por membro da Comissão Local de Saúde do 

Trabalhador. Como é cediço, o direito líquido e certo é aquele demonstrado 

por meio de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória, 

de modo que, sendo necessária a realização de perícia para o deslinde do 

caso, impossível a sua análise pela via do mandado de segurança. A 

propósito, confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS 

ADMINISTRATIVOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 502/2013 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM DELEGACIAS DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E 

DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO - ART. 30, §1º DA LEI 7.692/2002 – LESÃO A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – ORDEM DENEGADA.O lapso temporal 

razoável assegurado no art. 5º, LXXVIII, da CF, compreende a apreciação 

do pedido administrativo oportunamente, dentro do prazo estipulado, 

segundo os parâmetros legais e as especificidades do caso concreto.O 

mandado de segurança exige a indicação, livre de dúvida, do direito líquido 

e certo que se diz violado, amparado em prova preconstituída, sem o que, 

via oblíqua, não se está diante de um direito líquido e certo. (MS 

135334/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AO 

VENCIMENTO BASE - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DE GRATIFICAÇÃO JÁ 

INTEGRALIZADA À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO - CÁLCULO CONSOANTE ARTIGO 76, DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.164/91 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERÍCIA QUE 

COMPROVA QUE A ATIVIDADE POSSUI RISCO MÉDIO - CÁLCULO 

CORRETO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste direito líquido e certo ao 

servidor que pretende a incorporação da gratificação de função ao seu 

vencimento base, para efeitos de cálculo do adicional por tempo de 

serviço, bem como de insalubridade. (Ap 17822/2009, DES. EVANDRO 

STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 10/08/2009, Publicado no DJE 24/08/2009) Igualmente se manifestou o 

Ilustre representante do Ministério Público pela denegação da segurança 

(id nº. 13044789): “(...) Não se pode olvidar que o Município de 

Rondonópolis tem legítimo interesse em questionar a validade da perícia 

ora juntada, e solicitar na ação ordinária pertinente, e/ou na via 

administrativa pertinente, a produção de nova perícia, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa e sob a presidência do Juízo instrutor, para 

assim se dirimir completamente se os autores preenchem ou não todos os 

requisitos necessários para fazerem jus à percepção do adicional de 

insalubridade.” Partindo dessas premissas, não estando demonstrado por 

meio de prova pré-constituída a violação de direito líquido e certo e, ainda, 

considerando que no mandamus não se admite a cognição exauriente, 

competirá à parte buscar sua pretensão em processo de conhecimento 

pelo procedimento comum, no qual seja possível a realização de perícia 

médica. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

improcedente a pretensão contida na peça vestibular para o fim de 

denegar a segurança, o que o faço com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, 

pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos 

Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012646-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012646-09.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Sustenta como 

causa de pedir, em síntese, que a Secretária Municipal de Educação de 

Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais, fez publicar o Edital 

001/2018, Diário Oficial Eletrônico nº 4.320 de 05 de novembro de 2018, 

que dispõe sobre o processo eleitoral para escolha de diretores das 

unidades educacionais da rede pública municipal de ensino, para o biênio 

2019-2020. Assevera que o referido edital acabou por legislar, incluindo 

requisitos para inscrição, que não são previstos em lei, impedindo a 

servidora Luzinete Neves Dos Santos de realizar sua inscrição em face 

do requisito disposto no art. 4º - 4.2.6 – que se exige apresentação de 

“declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que o 

candidato não esteja sob licenças continuas ou em Readaptação 

Funcional”. Afirma que o sindicato da categoria já apresentou impugnação 

ao edital referente às argumentações aqui apresentadas, mas que foi 
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indeferido sob o fundamento que o servidor que estiver com licenças 

médicas ou readaptação não está em efetivo exercício interrupto. Partindo 

de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência para que se 

permita a participação da servidora Luzinete Neves Dos Santos no ciclo 

de estudos SEMED a ser ministrado no período de 21 a 23/11/2018. 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se 

apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido 

artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência encontra guarida. 

A espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento. Com efeito, é certo que o edital é lei que rege o 

certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, 

devendo ser observadas por todos. No entanto, o edital, que é a norma 

regulamentadora do certame, deve se pautar pela lei vigente à época de 

sua publicação, não podendo limitar o que a lei não restringiu, isto é, não 

pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou 

funções que não estão estabelecidas em lei. No caso, o cargo de 

diretores das unidades educacionais do Município de Rondonópolis é 

regido pela Lei Complementar nº 128, de 06 de julho de 2012 que em seu 

artigo 25 prevê os requisitos para candidatura no cargo, in vebis: Para 

participar do processo de que trata esta lei complementar, o candidato, 

integrante do quadro de docentes e supervisores da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, deve: I - ser servidor público ocupante do quadro 

permanente, efetivo, estatutário que já tenha cumprido o devido estágio 

probatório, estável e os regidos pelo regime CLT; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 132/2012) II - ter no mínimo 1 (um) ano civil de efetivo 

exercício ininterrupto na unidade que pretende dirigir; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 132/2012) III - ser habilitado em Licenciatura Plena; IV 

- participar do ciclo de palestra oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação. Por outro lado, o edital apresentou como um dos requisitos para 

participação do certame de que o candidato não esteja sob licença 

contínuas ou em Readaptação funcional, como se vê: 4.2.6 – Apresentar 

declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que o 

candidato não esteja sob licença contínuas ou em Readaptação Funcional. 

A) Entende-se por licença contínuas o período de afastamento para 

tratamento de saúde, readaptação de função e acompanhamento familiar 

que ultrapassem a somatória de mais de 120 (cento e vinte) dias nos 

últimos 2 (dois) anos, exceto gozo de férias, maternidade e licença prêmio. 

Ora, dúvidas não há que o edital restringiu a possibilidade de acesso ao 

cargo de diretor das unidades educacionais, uma vez que para sua 

candidatura incluiu um requisito que não está previsto em lei, o que não é 

permitido. Nesse sentido é a jurisprudências colacionadas: APELAÇÃO 

CÍVEL CONCURSO PÚBLICO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA 

DESCLASSIFICAÇÃO DO APELANTE - EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE 

REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI INSTITUIDORA DO CARGO OU 

REGULAMENTADORA DA PROFISSÃO IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE CF, ART. 37, INC. I - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 

. 4) Essa necessidade dos requisitos de acesso aos cargos públicos 

virem expressamente previstos em lei, além de ínsita ao princípio 

republicano, é expressão direta dos princípios da legalidade e da 

impessoalidade, pois se a res é pública e a todos pertencem, em idêntica 

proporção, somente aos titulares do poder, através de seus legítimos 

representantes, é dado estabelecer as condições de ingresso no serviço 

público, sob pena de se outorgar ao administrador discricionariedade 

incompatível com as vigas mestras de nossa ordem constitucional e com a 

previsão contida no art. 37, inc. I, de nossa Carta Maior. 5) Não 

estivessem os requisitos de acesso previamente delineados em lei da 

entidade a quem pertença o cargo, o administrador estaria liberto de peias 

jurídicas para estabelecê-los no edital do certame, podendo, ainda que a 

pretexto de escolher o candidato mais qualificado, recrudescer de tal 

forma as exigências que o universo de possíveis candidatos restasse 

plenamente identificável, em descompasso com o princípio da 

impessoalidade. 6) Como a legislação que regulamenta a matéria não 

contempla a exigência que justificou a desclassificação do apelante para o 

cargo no qual ele restou aprovado, falece o instrumento convocatório do 

certame ou qualquer outro ato normativo subalterno da prerrogativa de 

instituir validamente dita exigência, sob pena de invadir competência 

privativa alheia, reservada ao legislador ordinário. Precedentes desta 

egrégia Corte. 7) Uma vez que a exigência administrativa não encontra 

suporte na lei instituidora do cargo e nem naquela que regulamento o 

exercício da profissão no território nacional, não se tem dúvidas em 

proclamar sua nulidade, na esteira da orientação deste egrégio Tribunal, 

determinando a nomeação do apelante, aprovado dentro do número de 

vagas disponibilizado pelo Edital nº 001/2011. 8) Recurso conhecido e 

provido. 1. in Manual de Direito Administrativo. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 

2017, p 406 (TJ-ES - APL: 00017515920128080048, Relator: ELIANA 

JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DOS QUADROS DA POLÍCIA 

CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. POSSE. LEI N.9.264/1996. EXIGÊNCIA DE 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO SEQUENCIAL. 

PREVISÃO NO EDITAL DE CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. 1. Nos 

termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, somente lei 

formal pode fixar condições para o preenchimento de cargos, empregos 

ou funções públicas. 2. A Lei n.9.264/1996, ao dispor sobre o 

desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito 

Federal, exige, como requisito de escolaridade para o cargo de Escrivão 

de Polícia, curso superior completo. 3. A jurisprudência do c. Superior 

Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que os cursos 

sequenciais são considerados de nível superior. Precedentes do STJ. 4. A 

Lei n.9.394/1996 – Lei que instituiu as diretrizes e bases da educação 

nacional – elencou os cursos sequenciais como integrantes dos cursos e 

programas abrangidos pela educação superior. 5. Não pode o edital de 

concurso público estabelecer condição não prevista em lei para a 

ocupação de cargo público. Precedentes do STF. 6. Deu-se provimento ao 

apelo. (TJ-DF - APC: 20140111028058, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data 

de Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 07/12/2015 . Pág.: 184) Assim, em princípio, a previsão no edital 

que acrescentou novas exigências para participação do certame – não 

estar sob licença contínuas ou em Readaptação Funcional - deve ser 

afastada em razão da ausência de previsão na lei vigente. No caso, 

presente ainda o periculum in mora, uma vez que a entrega do diploma da 

servidora Luzinete Neves Dos Santos no ciclo de Estudos promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação que ocorreu entre 21 a 23/11/2018 é 

essencial para a candidatura ao cargo almejado de diretor de unidade 

educacional. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para o 

fim de determinar a participação da servidor Luzinete Neves Dos Santos 

no ciclo de Estudos promovido pela Secretaria Municipal de Educação que 

ocorreu entre os dias de 21 a 23/11/2018, independentemente, da 

exigência prevista no item 4.2.6 do edital, bem como sua inscrição para o 

cargo de diretora não seja obstado em razão do referido requisito. Cumpre 

ressaltar que esta decisão não impede a não participação dos servidores 

caso não tenham preenchidos os demais requisitos estipulados no edital. 

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

legal, bem como, para que informe se tem interesse na designação de 

audiência conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007238-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por 

ASSURANT SEGURADORA S.A. em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, afirmando, em síntese, que a parte embargada propôs 

execução fiscal em seu desfavor, tendo por objeto a Certidão de Dívida 

Ativa nº 1957/2016, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrente da 

aplicação de multa pelo Procon no Procedimento Administrativo nº. 

0114.001.254-2/2014. Preliminarmente, alega a parte embargante a inépcia 

da inicial, uma vez que não consta na CDA de maneira específica e 

fundamentada o dispositivo legal violado. No mérito, a embargante 

sustenta que houve o cerceamento de defesa, pois as notificações 
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emitidas pelo PROCON no processo administrativo não foram 

encaminhadas ao endereço correto, inviabilizando a apresentação de 

resposta e comparecimento à audiência de conciliação, razão pela qual é 

nulo o procedimento administrativo. Além disso, sustenta que não há 

fundamento legal que enquadre a recorrente em infração ao Código 

Consumerista, estando esvaído o processo administrativo de validade 

nesse ponto, razões pela qual Requer a procedência da pretensão 

formulada na peça vestibular, a fim de que seja declarada extinta a 

execução por nulidade do título executivo. Os embargos à execução 

foram recebidos – id. 11008906 -. O Município apresentou impugnação aos 

embargos, sustentando a intempestividade por ausência de garantia do 

juízo no prazo legal. No mérito, alega a validade dos atos administrativos 

praticados, bem como da CDA objeto da execução fiscal, além da 

adequação do valor fixado para a multa administrativa e competência do 

PROCON para a sua aplicação. Pugna pela improcedência dos pedidos. É 

o relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, como se vê do 

relatório, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por 

ASSURANT SEGURADORA S.A. em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo 

objeto da ação em apenso, sob o argumento de nulidade da CDA, 

requerendo a extinção por inépcia da inicial e, caso, não seja esse o 

entendimento, seja reconhecida a nulidade do processo administrativo 

frente ao cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação dos 

atos administrativos ocorridos. Por sua vez, o Município apresentou 

impugnação, sustentando a validade dos atos administrativos e a 

inexistência de vícios, eis que houve estrita obediência ao contraditório e 

ampla defesa. Afirma ainda que não restou demonstrado qualquer prejuízo 

à parte executada, pois foi analisada a sua manifestação e a parte foi 

devidamente notificada de todos os atos do processo. Da preliminar de 

intempestividade dos embargos à execução Rejeito a tese de 

intempestividade, haja vista que o prazo para a oposição dos Embargos à 

Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora (AgInt no AREsp 

1198682/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

17/04/2018). Da preliminar de nulidade da CDA No tocante à ausência de 

requisito formal do título, alega o embargante a nulidade do documento por 

ausência de menção ao dispositivo legal violado. A esse respeito, o 

Código Tributário Nacional estabelece quais são os requisitos do termo de 

inscrição de dívida ativa que devem constar na certidão, in verbis: Art. 

202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição. No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80: Art. 

2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 

as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)§ 5ºº - O Termo de 

Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos 

co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de 

um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a 

forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da 

dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de 

Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de 

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Com efeito, 

percebe-se que consta na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal 

da dívida – multa aplicada com base no art. 56, I do CDC -, nos termos do 

art. 202 do CTN, assim como o número do Processo Administrativo. 

Destarte, descabida a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Do 

mérito A embargante aduz que a notificação emitida pelo PROCON, 

solicitando a apresentação de informações, não foi encaminhada para o 

endereço correto, não tendo sido viabilizado o cumprimento da 

determinação administrativa para apresentação de defesa ou 

comparecimento à audiência de conciliação. Além disso, sustenta que 

quem recebeu as correspondências no endereço informado no processo 

administrativo foi a empresa AON AFFINITIY DO BRASIL, que se 

manifestou informando o equívoco por duas vezes. Em que pesem as 

razões elencadas pelas rés de que não houve violação aos princípios da 

ampla defesa e contraditório, resta claro do conjunto probatório que 

assiste razão à parte embargante, pois se percebe que as 

correspondências encaminhadas ao endereço Caixa Postal 62608 S/N em 

São Paulo foram recebidas pela empresa AON AFFINITY DO BRASIL S/A. 

Isso porque a empresa AON, estranha ao processo administrativo, após 

ser intimada para apresentar proposta de acordo ou esclarecimentos 

preliminares e posteriormente após ser intimada da audiência, compareceu 

informando o equívoco, momento em que deveria ter sido regularizado o 

endereço contido na Carta de Informações Preliminares – CIP. Entretanto, 

somente com o proferimento de decisão aplicando a multa em razão da 

“RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA” é que foi encaminhada 

a carta postal ao endereço correto, momento em que a embargante 

interpôs recurso administrativo, o qual foi rejeitado pela Junta Recursal – 

id. 10023533 – Pág. 1 –, sob o fundamento genérico de que foram 

apuradas práticas infrativas às relações de consumo. Ora, é 

indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de 

complementar ou de contrapor aos elementos de demonstração trazidos 

pelo consumidor, produzindo as provas que entender necessários, sob 

pena de se configurar cerceamento de defesa. Disciplinando sobre a 

necessidade de observância ao princípio do devido processo legal, Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, São 

Paulo: Malheiros, 2018, p. 859, explica que: “Por garantia de defesa 

deve-se entender não so a observância do rito adequado como a 

cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para contestar a 

acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da instrução 

e utilizar-se dos recursos cabíveis. A cientificação deve ser pessoal, por 

ciência no processo, por via postal com AR, por telegrama ou outro meio 

que assegure a certeza da ciência ao interessado, sendo admitida a 

efetuada por meio de publicação no caso de interessados indeterminado, 

desconhecidos ou com domicilio indefinido (§§ 3º e 4º do art. 26 da Lei 

9.784/99), sob pena de lesão ao contraditório e ampla defesa.” Com efeito, 

restou demonstrada a violação à ampla defesa e contraditório no curso do 

processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal , eis que foi 

encaminhada correspondência à endereço diverso, o que impossibilitou o 

comparecimento regular ao processo administrativo para apresentar 

esclarecimentos e comparecer à audiência de conciliação. Nesse sentido, 

é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 

MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL.AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO SOBRE A INSTAURAÇÃO DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 

DEFESA.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. TJ-PR - APL: 15260049 PR 

1526004-9 (Acórdão), Relator: Edison de Oliveira Macedo Filho, Data de 

Julgamento: 14/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1826 

23/06/2016) ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

PROCON. Autuação administrativa com imposição de penalidade. 

Procedimento administrativo em que a parte teve garantido seu direito ao 

contraditório e ampla defesa, sendo penalizada com aplicação de multa 

punitiva. Revisão administrativa deste ato com a imposição de nova multa 

em valor superior, contudo sem permitir a defesa da parte. Nas hipóteses 

em que a invalidação do ato administrativo repercutir na esfera de 

interesses de terceiros, a modificação da situação jurídica se condiciona à 

instauração de processo administrativo, em que seja assegurado ao 

interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, por força do 

disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Cerceamento de defesa 

configurado. Os honorários advocatícios devem ser fixados por 

apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, 

como também naquelas que possuem valor excessivo. Assim, se o valor 

arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa 

se mostra excessivo, necessário sua apreciação equitativa nos moldes do 

art. 85, § 2º c/c § 8º, do CPC. Sentença mantida. Recursos e remessa 

necessária conhecidos e não providos. (TJ-SP 10276915120168260053 

SP 1027691-51.2016.8.26.0053, Relator: Vera Angrisani, Data de 

Julgamento: 03/10/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/10/2017) Sob essa perspectiva, outro caminho não há a não ser 

reconhecer a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa pela 

reclamação não atendida, por não ter oportunizado a parte de se defender 
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no curso do procedimento realizado no PROCON. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) para tornar o débito referente 

à multa aplicada à ASSURANT SEGURADORA S. A. no processo 

administrativo nº 0114.001.254-2/2014 e, por conseguinte, a CDA nº 

1957/2016; b) Por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal nº 

1005304-15.2016.8.11.0003. Deixo de condenar o embargado ao 

pagamento de custas processuais nos termos do artigo 460 da CNGC, 

mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos 

do §3º, I, do art. 85 do CPC. A sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 496, II, c.c § 3º, III, do Código de 

Processo Civil. Extraia-se cópia desta decisão e junte aos autos em 

apenso. Preclusa a via recursal, proceda-se a liberação do valor 

depositado em Juízo em conta a ser indicada pela Embargante e, após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003373-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARBOSA DE ANICESIO (AUTOR(A))

CLEIDE BARBOSA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003373-74.2016.8.11.0003. AUTOR(A): PAULO BARBOSA DE ANICESIO, 

CLEIDE BARBOSA SOARES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por PAULO SOARES ANICÉSIO, 

PAULO BARBOSA DE ANICÉSIO e CLEIDE BARBOSA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando, em síntese, que o primeiro 

autor, menor impúbere, foi vítima de estupro dentro da Escola Estadual 

Santa Teresinha, na cidade de Guiratinga, em 08/05/2014, quando tinha 05 

(cinco) anos de idade. Como causa de pedir, alegam a existência de ato 

ilícito e, por conseguinte, o dever do requerido de reparar os danos 

provocados, razão pela qual requerem seja o Estado de Mato Grosso 

condenado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação, alegando a não comprovação quanto aos 

elementos aptos a ensejar a responsabilidade civil, bem como a ausência 

de conduta lesiva praticada por agente do Estado e a inexistência de 

provas quanto ao estupro e à ação omissiva da sua parte, argumentando 

a imprevisibilidade do acontecimento. Acrescenta a inexistência de dano 

moral indenizável, requerendo a improcedência do pedido formulado na 

inicial. As partes foram intimadas para especificarem as provas a serem 

produzidas, tendo o requerido manifestado pelo julgamento antecipado da 

lide, enquanto os requerentes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal. Designada audiência, constatou-se a ausência da parte 

autora e da testemunha arrolada, tendo sido encerrada a instrução 

probatória. O Ministério Público apresentou alegações finais, emitindo 

parecer favorável à procedência da pretensão inicial (id nº. 11214170). 

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, versam os autos sobre 

ação indenizatória ajuizada por PAULO SOARES ANICÉSIO, PAULO 

BARBOSA DE ANICÉSIO e CLEIDE BARBOSA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando, em síntese, que o primeiro 

autor, menor impúbere, foi vítima de estupro dentro da Escola Estadual 

Santa Teresinha, na cidade de Guiratinga, em 08/05/2014, quando tinha 05 

(cinco) anos de idade. Como causa de pedir, sustentam a existência de 

ato ilícito, já que o alegado estupro ocorreu dentro de unidade estadual de 

ensino, ensejando o dever do requerido de reparar os danos provocados, 

razão pela qual requerem seja o Estado de Mato Grosso condenado ao 

pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por 

danos morais. Em análise às circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. Cuidando-se de 

responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição 

constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da 

responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco 

Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o 

dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de 

seus agentes. Não obstante, a doutrina há muito orienta-se no sentido de 

que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato 

comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua 

conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister 

que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo 

causal, o dolo ou culpa. Este entendimento foi inaugurado em nosso 

ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), 

sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da 

jurisprudência[1]. Segundo o citado jurista: “Se o Estado não agiu, não 

pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe 

responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz 

sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha 

obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, 

Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855). Torna-se necessário, pois, 

que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido 

para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão 

de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se 

para o caso de omissão estatal a Teoria da responsabilidade civil 

subjetiva. Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente 

público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte 

dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços 

públicos é inerente à própria precária articulação da máquina 

administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual 

reparação em face do Poder Público. Não sem propósito, mais uma vez, 

segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello[2]: “Em face 

dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa 

individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção 

civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os 

franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não 

funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. (...) Em 

suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, 

inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado 

pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.” Grifos nosso 

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau 

funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada 

caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

deve o Estado reparar eventual prejuízo. E é justamente nesse contexto 

que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má 

prestação do serviço público estadual de educação. No caso concreto, é 

preciso considerar as peculiaridades existentes, tendo em vista que tanto 

a vítima quanto o “agressor” eram, à época dos fatos, crianças de tenra 

idade, o primeiro com 05 (cinco) anos e o último com 07 (sete) anos. E 

sendo assim, não é possível falar sequer em ato infracional análogo ao 

crime de estupro, já que o autor do fato era menor de 12 (doze) anos, ou 

seja, ainda criança, estando sujeito apenas à aplicação de medida 

protetiva e não às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Ademais, não foi realizado exame de corpo de 

delito, tendo sido o fato narrado pela vítima e confirmado pelo “agressor”, 

a quem, repita- se, não se pode atribuir amplamente os efeitos da 

“confissão”, uma vez que, em decorrência da pouca idade, também não 

possuía discernimento suficiente quanto à gravidade da conduta 

perpetrada, bem como dos seus efeitos. Outrossim, não há como concluir 

de maneira inequívoca acerca do intuito lascivo da criança que cometeu o 

ato, justamente pelas razões já delineadas, o que, no entanto, não afasta 

a responsabilidade do Estado no sentido de adotar medidas eficazes para 

assegurar a adequada prestação dos seus serviços, em especial aqueles 

destinados às crianças e adolescentes. Em que pese as ressalvas já 

mencionadas, deve-se considerar que constam nos autos documentos 

aptos a comprovar que a criança/requerente, à época com 05 anos de 

idade, sofreu o alegado ato dentro da Escola Estadual em que estudava, 

de modo que, no dia seguinte ao fato, relatou o acontecimento à genitora, 

professores e diretora, apontando o autor da prática, que, como dito, 

confirmou os fatos e a autoria. A propósito, confira-se trecho do Ofício 

031/2014, produzido pela Escola Estadual (id nº. 3018691): “(… ) Logo em 

seguida, a direção da escola se reuniu com a mãe do aluno Paulo 

Anicésio, que novamente relatou o ocorrido. A mãe do aluno, por sua vez, 

disse que ele poderia mostrar quem foi a criança que realizou o ato, e 

assim o fez, indicando um aluno do 2° ano. Em seguida, a direção da 
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Escola chamou o aluno indicado e questionou-lhe sobre o que havia 

ocorrido no dia anterior. A criança disse que realmente havia ocorrido o 

fato (...)”. Além disso, o feito foi instruído com cópia dos autos da medida 

protetiva ajuizada pelo Ministério Público junto à Comarca de Guiratinga, 

nos quais ficou descrita a prática perpetrada em face da vítima, assim 

como as circunstâncias em que ocorreu, isto é, dentro do ambiente 

escolar (instituição pública de ensino) e no horário de aula. Ora, tais 

conjunturas revelam omissão por parte do ente político demandado, devido 

à não adoção das providências necessárias para evitar o dano causado, 

mais precisamente quanto ao dever de cuidado, visto que a vítima é 

criança de tenra idade e se encontrava no ambiente escolar, local onde se 

presume estar segura e resguardada da violação dos seus direitos 

fundamentais. Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória aos 

interesses e direitos do menor, dentro da unidade estadual de ensino, bem 

como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo 

causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade 

do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e 

proteção. Aliás, no mesmo sentido se manifestou o Ilustre representante 

do Ministério Público, citando obra de José dos Santos Carvalho Filho. 

Confira-se: “(...) O nexo causal está no dano suportado pelo menor 

requerente e seus genitores, ora praticado em horário escolar e no interior 

da escola pública Estadual, cujo dever de vigilância, cuidado e proteção 

era do Estado, impedindo que sofrimentos como o ocorrido no presente 

caso viessem a acontecer. A par do assunto, explica o doutrinador JOSÉ 

DOS SANTOS CARVALHO FILHO 2: "PARA CONFIGURAR-SE ESSE TIPO 

DE RESPONSABILIDADE, BASTAM TRÊS PRESSUPOSTOS. O primeiro 

deles é a ocorrência do fato administrativo , assim considerado como 

qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, 

singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...) O segundo 

pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil 

sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do 

dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...) O 

último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o 

fato administrativo e o dano. Significa dizer que AO LESADO CABE 

APENAS DEMONSTRAR QUE O PREJUÍZO SOFRIDO SE ORIGINOU DA 

CONDUTA ESTATAL, SEM QUALQUER CONSIDERAÇÃO SOBRE O DOLO 

OU CULPA. (...) O nexo de causalidade é fator de fundamental importância 

para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...) O Estado causa 

danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato 

administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou 

não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos 

seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal". 

(Destaquei)” É certo que o Estado, por sua omissão e atuação deficiente, 

concorreu decisivamente para o evento, deixando de adotar medidas para 

inibir a prática de atos como o que envolve o caso em apreço, o que 

razoavelmente lhe é exigível. Nesse caso, a responsabilidade do Estado é 

determinada pela Teoria da Culpa Anônima ou Falta do Serviço, e não pela 

objetiva, como já adiantado, respondendo a Administração em razão da 

sua obrigação de desempenhar com eficiência o dever de cuidado em 

relação aos serviços por ela prestados. Deixando de se revelar atenta e 

diligente, incorre em conduta culposa. Destarte, uma vez demonstrada a 

presença dos requisitos fato/conduta, nexo causal, resultado e culpa, 

configurado está o dever de indenizar. Com efeito, o dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[3]”. A dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

são apenas consequências dessa lesão. Tais efeitos podem ocorrer ou 

não, e isso porque o surgimento de reflexos negativos depende das 

vicissitudes de cada indivíduo. Assim, é possível e perfeitamente 

compreensível, que uma criança sofra mais que um adulto, mesmo diante 

de um mesmo fato danoso. É isso que, em suma, vem sendo entendido 

tanto pela doutrina[4] quanto pelo Superior Tribunal de Justiça em algumas 

situações[5]. Dessa maneira, revela-se escorreito concluir que o ato 

praticado contra a criança lhe provocou grande abalo psíquico, haja vista 

que quando dos fatos a vítima tinha tão somente 05 anos de idade, tendo 

sido submetida a verdadeira situação de constrangimento, causando-lhe 

dor, incômodo, tristeza, angústia, que, indiretamente, atingiram os demais 

requerentes, genitores do menor. O dano moral indireto ou reflexo, por sua 

vez, é aquele que, originado de um ato lesivo a direito personalíssimo, não 

se limita a ofender apenas a vítima direta, atingindo, de maneira mediata, 

direito personalíssimo de terceiro, em razão do vínculo afetivo existente, 

como, por exemplo, entre pais e filhos. Na espécie, não há dúvidas de que 

o ato lesivo causado ao menor provocou danos reflexos aos seus 

genitores, os quais vivenciaram o sofrimento do filho, tendo sido inseridos 

em situação de dor e sofrimento que em nada se assemelha a um mero 

aborrecimento e que, sem margem para dúvidas, os acompanhará pelo 

resto de suas vidas, repercutindo intimamente na esfera íntima de cada 

um. Portanto, está demonstrado de forma inquestionável o abalo moral 

experimentado pelos 03 requerentes, de modo que a condenação da parte 

ré à compensação destes danos é medida que de rigor. No que concerne 

à fixação do valor da indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para o arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano. Sobre o 

tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento 

indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às 

suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de 

orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp n. 205.268, de São Paulo, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28-6-99). Não obstante a 

gravidade da situação analisada, tenho como desarrazoado o montante 

pleiteado na inicial (R$ 100.000,00). Em relação à vítima, considerando que 

esta possuía cinco anos de idade na data em que foi agredida, dentro das 

dependências da instituição de ensino, bem como a gravidade do ocorrido 

e a inexorável conclusão de que a lembrança negativa pra sempre lhe 

acompanhará, entendo justa a fixação do valor da indenização em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Por outro lado, quanto aos demais requerentes, 

genitores do menor, sopesando que o dano por eles suportados se deu de 

maneira reflexa, a fixação da indenização por danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos pais atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento 

indevido. A propósito, tem-se julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul em caso semelhante: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTUPRO NA UNIDADE DE ENSINO 

ESTADUAL. CULPA DO ESTADO COMPROVADA NO FEITO. VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA E SEXUAL CONTRA INFANTE. DANOS MORAIS 

VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1. A violência 

sofrida pelo autor é fato incontroverso nos autos, na forma do art. 334, 

inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não impugnado pelo 

réu. Dessa forma, basta definir aonde ocorreu o evento danoso que deu 

causa à lide, para, assim, responsabilizar o Estado. 2. Assiste razão à 

parte autora ao imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos 

ocasionados, tendo em vista que a prova angariada evidencia que o autor 

foi estuprado por outro aluno, dentro das dependências da Escola 

Estadual Leopoldo Ost. (...) 3. A Administração Pública tem 

responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º, do art. 37 da CF, o 

que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público 

para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a 

ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 4. Hipótese que não se 

verifica no caso dos autos, porquanto o evento danoso aqui analisado não 

foi causado por nenhum agente do ente estatal, sendo inaplicável a norma 

constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado à 

espécie. O presente feito versa sobre responsabilização subjetiva, 

restando verificar, então, a ocorrência de omissão pelo ente público para 

aferir o dever de indenizar por parte deste. 5. A responsabilidade 

subjetiva do Estado só pode ser reconhecida quando provada a conduta 

culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento 

jurídico vigente. Imprescindível, neste caso, a comprovação da culpa (...) 

7. O demandado deve ressarcir os danos morais causados, conforme 

determina o art. 186 do Código de Processo Civil, decorrentes de a parte 

autora experimentar sentimento de frustração e impotência, tendo sua 

intimidade violada sob agressão. Tal medida abusiva resulta na violação ao 

dever de respeitar esta gama de direitos inerentes a personalidade de 

cada ser humano, em especial o estado psicológico daquela. 8. Ademais, 

sequer comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de sua 

responsabilidade, fato este impeditivo do direito da autora, ônus 

processual que se impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 333, inc. II, do CPC 9. Com relação ao valor a ser 
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arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, in 

casu, menor do ofensor, o Estado do Rio Grande do Sul. 10. Deve ser 

valorado que o autor possuía oito anos na data em que foi agredido e 

compelido a praticar sexo anal com o outro aluno, tudo dentro das 

dependências da instituição de ensino. Além da gravidade do ocorrido, 

vale ressaltar que a lembrança prejudicará muito a formação psicológica 

da criança, sinalando que a recordação a assolará até o último de seus 

dias. 11. Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a 

extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e 

capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a 

importância a título de danos morais deve ser majorada, sendo fixada em 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com os parâmetros precitados. 

(Apelação Cível Nº 70065438269, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015) 

Partindo dessas premissas, a procedência parcial da pretensão inicial é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização a 

título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor 

de PAULO SOARES ANICÉSIO, e R$ 10.000 (dez mil reais) em benefício de 

cada um dos demais autores, devendo ser corrigido monetariamente a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a contar do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em todas as condenações a correção 

monetária deverá ser baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. 

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, 

do art. 85 do CPC/2015. A sentença não está sujeita à remessa 

necessária, uma vez que condenação foi inferior a 500(quinhentos) 

salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito [1] “Tratando-se de ato omissivo do 

poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que 

exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a 

imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário 

individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma 

genérica, a falta do serviço.” (STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, 

"D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 

143/270. IV. - RE conhecido e provido.) [2] Curso de Direito Administrativo, 

17ª edição, p.885-886. [3] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito 

Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. [4] Enunciado 

445, V Jornada de Direito Civil. O dano moral indenizável não pressupõe 

necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis 

como dor ou sofrimento. [5] “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO 

RODOANEL MÁRIO COVAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Dispensa-se 

a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a 

ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana. (...)” (REsp 

1292141/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 04/12/2012, DJe 12/12/2012) “RECURSO ESPECIAL. (...) .1. O dano 

moral decorre não somente de lesões de ordem psíquica causadas à 

vítima - dor, sofrimento, angústia -, mas, sobretudo, da violação de direito 

de personalidade ou mesmo do direito à dignidade, garantidos 

constitucionalmente (CF, art. 1º, III). (...)” (REsp 1351105/SP, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 

20/06/2013)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001133-44.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO 

TAKAYASSU IMPETRADO: DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

RONDONÓPOLIS (IMPRO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por CARLOS ROBERTO TAKAYASSU em face de ROBERTO 

CARLOS CORREA DE CARVALHO, Diretor Executivo do Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis (IMPRO), 

sustentando, em síntese, ser servidor público municipal (médico), 

nomeado em caráter efetivo na data de 10/03/1993. Alega que está 

vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos de Rondonópolis (IMPRO), tendo protocolado requerimento 

administrativo em 21/08/2017, objetivando a expedição de Certidão de 

Tempo de Contribuição – CTC, em relação aos períodos de 01/05/1987 a 

28/02/1993 e 10/03/1993 a 14/05/1996, sem que tenha recebido qualquer 

tipo de resposta em período superior a 05 (cinco) meses. Acrescenta que 

se dirigiu até o órgão responsável, ocasião em que foi informado 

informalmente quanto à impossibilidade de expedição da mencionada 

certidão em relação ao período de 01/05/1987 a 28/02/1993, por ser regido 

pela CLT, e quanto ao período de 10/03/1993 a 14/05/1996 por ser 

impossível o fracionamento do tempo de contribuição. Como causa de 

pedir, alega a ilegalidade na conduta omissiva do impetrado, consistente 

em não responder formalmente o seu pedido administrativo, bem como a 

negativa na expedição da CTC quanto ao período de 10/03/1993 a 

14/05/1996. O pedido liminar foi deferido, tendo sido determinada a análise 

do requerimento administrativo pela autoridade impetrada (id nº. 

11860381). As informações foram prestadas pelo impetrado, o qual 

sustentou a impossibilidade de emissão da certidão de tempo de 

contribuição em relação ao período pretendido (10/03/1993 a 14/05/1996), 

tendo em vista que o impetrante ainda permanece no exercício do cargo, 

não apresentando a condição de ex-servidor, devendo ser aplicado o 

disposto no art. 12 da Portaria nº. 154/2008. Requer a denegação da 

segurança. Instado, o Ministério Público se manifestou pela concessão da 

segurança (id nº. 12574477). Após, vieram-me conclusos para sentença. 

É o relatório. Fundamento e decido. A Constituição Federal, em seu artigo 

5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da 

mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(...) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

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

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao impetrante. Na 

espécie, verifica-se que o impetrante requer a expedição da certidão de 

tempo de contribuição em relação ao período compreendido entre 

10/03/1993 a 14/05/1996, o que, no entanto, está sendo negado pelo 

impetrado sob o fundamento de que a CTC só pode ser emitida para 

ex-servidor, com base no que dispõe o art. 12 da Portaria nº. 154/2008. In 

verbis: “Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor. (...) § 1º 

Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente 

federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de 

vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou 

demitido do cargo efetivo na data do pedido. § 2º No caso de acumulação 

lícita de cargos efetivos no mesmo ente federativo, só poderá ser emitida 

CTC relativamente ao tempo de contribuição no cargo do qual o servidor 
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se exonerou ou foi demitido". Não obstante os argumentos suscitados pelo 

impetrado, a restrição prevista no art. 12 da Portaria nº. 154/2008, do 

Ministério da Previdência Social, não pode limitar direitos e garantias 

fundamentais, como é o caso, por exemplo, do direito do servidor às 

informações e certidões que atestem a sua relação pessoal com o Poder 

Público, a teor do que estabelece o art. 5º, XXXIII, CF/88. Confira-se: “Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado.” Ora, o mencionado dispositivo 

constitucional prevê direito fundamental que não pode ser restringido, 

exceto quando as informações solicitadas forem sigilosas, o que, 

entretanto, não é o caso dos autos, sendo que a negativa na expedição 

da certidão consubstancia ato ilegal. Com efeito, a regra prevista na 

Portaria é inconstitucional, pois são direitos fundamentais a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal (CF, art. 5°, XXXIV), e o 

recebimento, dos órgãos públicos, de informações de interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5°, XXXIII). 

A previsão constitucional é clara ao garantir ao cidadão o direito de obter 

certidão dos Órgãos Públicos, especialmente como a solicitada pelo 

impetrante, que possui objetivo de instrução em processo de 

aposentadoria, sendo irrelevantes os fatos de ele ainda estar em atividade 

no serviço municipal e de estar apto ou não à obtenção do benefício 

previdenciário almejado. Ademais, condicionar a expedição da certidão ao 

desligamento do servidor não é razoável nem faz qualquer sentido, pois a 

existência de norma administrativa federal (Portaria MPS n. 154/2008) não 

pode se sobrepor às garantias constitucionais mencionadas. A propósito, 

confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE 

SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERESSE PARTICULAR 

OU COLETIVO – DIREITO À INFORMAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. 

O art. 5º da CF/88 assegura tanto o direito à informação de interesse 

particular, como o exercício do direito de petição perante a própria 

Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o 

Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, 

desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo 

(garantia regulamentada pela Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à 

Informação). 2. Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a 

certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3. Demonstrada a 

necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim 

de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com intuito 

de obter aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, cabe à 

repartição pública competente expedi-la em tempo razoável. MS 

141553/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018) MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR AFASTADA – MÉRITO – OBTENÇÃO DE 

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE 

APOSENTADORIA – DIREITO DE CERTIDÃO – ARTIGO 5º, INCISO XXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO COMPROVADA – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.É iterativa a 

orientação jurisprudencial segundo a qual a concessão de medida liminar 

satisfativa, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se 

imprescindível a sua confirmação pela sentença. Demonstrada a 

necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim 

de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com intuito 

de obter aposentadoria pelo regime geral da previdência social, cabe à 

repartição pública competente expedi-la em tempo razoável. Nos termos 

do art. 5º, inciso XXXIV, b, da Constituição Federal, tem o impetrante direito 

líquido e certo à obtenção de certidão de tempo de contribuição, uma vez 

que, além de se destinar ao esclarecimento de situação de interesse 

pessoal, é meio indispensável à defesa do seu direito à aposentadoria. 

(ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) Partindo dessas premissas, a 

negativa da autoridade impetrada em fornecer as informações englobadas 

pelo direito de certidão configura o desrespeito a um direito líquido e certo, 

por ilegalidade ou abuso de poder, sendo a concessão da segurança 

medida que se impõe. Nesse sentido, manifestou o douto representante do 

Ministério Público: “O artigo 12 de forma alguma estabelece que o CTC 

somente poderia ser emitido para ex-servidores, o que, em verdade, seria 

um total contrassenso, posto que justamente por estar em pleno exercício, 

é que o servidor, em regra, tem interesse e direito de obter certidão de 

tempo de contribuição, tratando-se de busca de informações de direito 

próprio e pessoal, sendo que a concessão de CTC a ex-servidor que seria 

a exceção (...) Portanto, sem delongas, constatando que a negativa do 

impetrado baseia-se em interpretação equivocada da norma jurídica 

vigente, havendo patente violação ao direito líquido e certo do impetrante.” 

Não sem propósito, Hely Lopes Meirelles discorre sobre a ocorrência de 

abuso de poder: “(...) quando a autoridade, embora competente para 

praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das 

finalidades administrativas. O abuso de poder, como todo ilícito, reveste as 

formas mais diversas. Ora se apresenta ostensivo como a truculência, às 

vezes dissimulado como o estelionato, e não raro encoberto na aparência 

ilusória dos atos legais. Em qualquer desses aspectos – flagrante ou 

disfarçado – o abuso de poder é sempre uma ilegalidade invalidadora do 

ato que o contém”. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 37ª ed, p. 113) Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério 

Público e julgo procedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim 

de conceder a segurança e determinar que a autoridade impetrada expeça 

a certidão de tempo de contribuição – CTC - referente ao período 

compreendido entre 10.03.1993 a 14.05.1996, o que o faço com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria 

já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 

do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou 

sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010193-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL PINHEIRO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010193-75.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: MARCEL PINHEIRO DA CRUZ 

IMPETRADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS, EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ 

CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança c/c 

pedido liminar impetrado por MARCEL PINHEIRO DA CRUZ em face de 

TEREZINHA DE SOUZA, Diretora Geral da SANEAR- SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, visando combater 

suposto ato coator e ilegal, consistente na cobrança indevida da taxa de 

recolhimento de resíduos sólidos (lixo) juntamente com a de consumo de 

água, o que alega caracterizar venda casada. Como causa de pedir, 

sustenta a ilegalidade na referida cobrança, pugnando seja julgado 

procedente o pedido inicial, para conceder a segurança e determinar a 

desobrigação tributária, bem como declarar a inexistência da relação 

jurídico-tributária. O pedido liminar foi indeferido (id nº. 12611449). A 

impetrada prestou informações, sustentando a legalidade na cobrança da 

taxa de coleta de lixo juntamente com a conta de água, sob o argumento 

de que há respaldo legal para tanto (Lei Municipal nº. 174/2013 e Decreto 

Municipal nº. 8.348/2017), pugnando pela denegação da segurança. 
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Instado, o Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança, 

aduzindo não se tratar de venda casada (id nº. 13653524). Após, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

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

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

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do 

poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o 

manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de 

segurança individual como: “(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto 

à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 

processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito 

individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, 

Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão ao impetrante. Na espécie, além de alegar de forma 

genérica suposta violação ao art.145, CF, verifica-se que o impetrante se 

insurge contra a taxa de coleta de lixo cobrada juntamente com a conta de 

água, sob o argumento de que isso configura verdadeira hipótese de 

venda casada, uma vez que o contribuinte fica obrigado a pagar a referida 

taxa para evitar a suspensão do fornecimento de água. Não obstante os 

argumentos suscitados pela parte impetrante, há muito está pacificado 

pela Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral inclusive, que “a taxa 

cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 

remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 

imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (RE 576.321, 

Tema 146). Desse modo, a tese de confusão de bases de cálculo não 

encontra amparo. Demais disso, a cobrança conjunta da taxa de coleta de 

lixo com o serviço de abastecimento de água está em conformidade com a 

legislação municipal, tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei 

8.348/2014. Confira-se: Art. 4° - As taxas de serviços públicos de coleta 

serão lançadas em nome do contribuinte por ocasião da colocação a 

disposição da prestação dos serviços, anualmente ou de forma periódica, 

inclusive mensalmente, podendo ser lançada isolada ou em conjunto com 

outros tributos ou, ainda, através de convênios com empresas públicas ou 

concessionárias do poder público e de serviços públicos, juntamente com 

faturas de outros serviços prestados. Não há que falar-se, ainda, em 

venda casada, uma vez que a coleta de lixo é cobrada por meio de taxa, 

que é espécie de tributo, enquanto a cobrança de água é feita por meio de 

tarifa (preço público), cobrada pela concessionária de serviço público 

para o seu regular fornecimento. São hipóteses distintas e que não se 

confundem. De se ver também a aplicabilidade à situação concreta, por 

analogia, do art.149-A da Constituição Federal. Com efeito, esse 

dispositivo legal autoriza os Municípios a estipularem a contribuição de 

iluminação pública e lhes faculta que a cobrança da exação seja feita na 

fatura de energia elétrica. Não há diferença substancial do caso concreto 

com a autorizada pela Constituição, porquanto o ente federativo nada mais 

faz do que cobrar a taxa de coleta de lixo domiciliar juntamente com a 

conta de água. Assim, vislumbra-se a inocorrência da alegada venda 

casada, bem como a inexistência de ato coator e ilegal praticado pela 

impetrada, já que a cobrança está amparada em Lei Municipal, de modo 

que eventual insurgência quanto à sua constitucionalidade deve ser objeto 

de ação própria. Nesse sentido se manifestou o Ilustre representante do 

Ministério Público pela denegação da segurança: “(...) Isto pela singela é 

óbvia razão de que não se trata de venda casada, posto que o 

fornecimento de água não está condicionado à aquisição do transporte e 

coleta do lixo domiciliar nem vice-versa, são hipóteses completamente 

autônomas entre si. A cobrança simultânea não significa condicionamento 

de um serviço ao outro, o que não ocorre no presente caso concreto, mas 

mera medida de utilidade e economia de custos.” Partindo dessas 

premissas, não estando demonstrado por meio de prova pré-constituída a 

violação de direito líquido e certo e, ainda, considerando que no mandamus 

não se admite a cognição exauriente, a denegação da segurança é 

medida que se impõe. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério 

Público e julgo improcedente a pretensão contida na peça vestibular para o 

fim de denegar a segurança, o que o faço com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002487-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENO GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006710-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006710-03.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: IRENE TERESINHA TOBIAS 

DAMIAN IMPETRADO: DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IRENE 

TERESINHA TOBIAS DAMIAN em desfavor do CHEFE DO 2º CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS, visando combater suposto ato coator e ilegal 

consistente em condicionar o licenciamento do seu veículo (VW AMAROK 

CD 4X4. Placa OBQ9157, Chassi WV1DB42HXDA021126, Renavam 

00528863380) ao pagamento das multas de trânsito, em relação às quais 

afirma não ter ocorrido a regular notificação. Requer a concessão da 

segurança, a fim de que a parte impetrada efetue o licenciamento, 

declarando a nulidade e o cancelamento das infrações. Intimada para 

emendar a inicial, a impetrante manifestou pela desistência do pedido de 

anulação e cancelamento das multas, juntando, na oportunidade, extratos 

das infrações. O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar à 

autoridade coatora o não condicionamento do licenciamento ao pagamento 

das multas. Notificada, o impetrado deixou de prestar as informações. 

Instado, o Ministério Público opinou pela parcial procedência do pedido, no 

sentido de que seja realizado o licenciamento independente do pagamento 

das multas. Após, vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 
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ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

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

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. De 

início, registro que o pedido de anulação e cancelamento das multas está 

prejudicado, haja vista que a parte impetrante manifestou expressamente 

a sua desistência quanto a eles. Por outro lado, a espécie revela a 

ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, consistente na 

negativa em promover o licenciamento do veículo, condicionando-o ao 

pagamento das multas existentes. Isso porque não ficou demonstrada a 

regular notificação do proprietário do veículo ou do infrator, já que não 

consta o respectivo número do AR. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe 

o seguinte: Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao 

proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer 

outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da 

penalidade. Frise-se que no caso em apreço não se fez comprovada a 

regular notificação do proprietário do veículo sobre a imposição da 

penalidade. O Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento 

acerca do tema: “Súmula 127: É ilegal condicionar a renovação de licença 

de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Tal 

exigência, aliás, também é objeto de Súmula 312 do STJ: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 

Ademais, vislumbro que a autoridade impetrada descumpriu o sistema de 

imputação de sanção, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê 

duas notificações, sendo uma referente ao cometimento da infração e uma 

segunda, acerca da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - 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 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO 

DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - 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 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, por não ser cabível dilação probatória na 

via do mandado de segurança e, inexistindo prova pré-constituída quanto 

à regular notificação da impetrante acerca das multas elencadas na inicial, 

eis que a autoridade impetrada sequer prestou informações, o 

licenciamento condicionado ao pagamento das multas se revela ato ilegal. 

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que nessa 

situação não é lícito ao DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao 

pagamento da multa, por não se tratar de crédito regularmente constituído. 

Partindo dessas premissas, a concessão da segurança é medida que se 

impõe. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

procedente o pedido constante na inicial para o fim de conceder a 

segurança, determinando que a parte impetrada realize o licenciamento do 

veículo VW AMAROK CD 4X4. Placa OBQ9157, Chassi 

WV1DB42HXDA021126, Renavam 00528863380, desde que cumpridas as 

demais exigências do DETRAN/MT. Sem custas e verba honorária, pois 

incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais 

Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor 

do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007283-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1007283-41.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por LAERTE DE OLIVEIRA COSTA em 

desfavor de ROGÉRIO CARDOSO, CHEFE DO 2º CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS, visando combater suposto ato coator e ilegal 

consistente na negativa de emissão do CRLV referente ao seu veículo 

TOYOTA HILUX CD4X2 SR, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, 

ano/mod. 2008/2008, sob o argumento de pendência no pagamento do 

IPVA/2017, inscrito em dívida ativa. Alega que o veículo possuía 

pendências de Licenciamento Anual (2018), Seguro Obrigatório DPVAT 

(2018) e IPVA (2017 e 2018), mas que, visando regularizar a 

documentação, realizou o pagamento dos débitos pendentes, sendo que, 

em relação ao IPVA de 2017, inscrito na Dívida Ativa, procedeu, junto à 

PGE, o seu parcelamento, assim como o pagamento da primeira parcela e 

do FUNJUS, o que comprova a ilegalidade do ato consistente na negativa 

de emissão do CRLV. Pugna pela concessão da segurança, a fim de que a 

autoridade coatora efetue o licenciamento e a liberação do documento 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) atinente ao ano de 

2018. O pedido liminar foi deferido (id 15082621). Notificada, a parte 

impetrada prestou informações, arguindo preliminarmente a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo e a inadequação da via eleita, 

sob o argumento de que as questões suscitadas dependem de dilação 

probatória. No mérito, afirma a legalidade da sua conduta, requerendo a 

denegação da segurança. Instado, o Ministério Público se manifestou pela 

procedência do pedido e concessão da segurança. Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva Sustenta o impetrado a sua ilegitimidade para figurar 

no polo passivo, sob o argumento de que não é de sua competência a 

arrecadação do IPVA, razão pela qual o presente mandamus deveria ser 

ajuizado em face da SEFAZ. Contudo, não assiste razão à parte 

impetrada, tendo em vista que o DETRAN é a autarquia responsável pela 

emissão do documento de licenciamento, que é o objeto da presente ação 

mandamental. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da 

inadequação da via eleita Alega a parte impetrada que a discussão quanto 

à legalidade da cobrança do IPVA, bem como a declaração de nulidade de 
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ato administrativo são questões que dependem de dilação probatória, o 

que se mostra impossível no âmbito de ação mandamental. Contudo, a 

pretensão do impetrante se limita à emissão, pela parte impetrada, do 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e não à declaração de 

nulidade dos débitos existentes. Por essas razões, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

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

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

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

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

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

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

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

exerça”. Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso 

do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é 

possível o manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define 

mandado de segurança individual como: “(...) o meio constitucional (art. 5º, 

LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para 

proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer 

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

exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, 

p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão ao impetrante. Isso porque a 

negativa na emissão do CRLV, pela parte impetrada, está pautada na CDA 

nº. 20181333670, que decorre de débito de IPVA do veículo referente ao 

ano de 2017. Todavia, conforme se observa dos documentos que 

instruem a presente ação mandamental, a referida dívida foi objeto de 

parcelamento junto à PGE, tendo sido realizado o pagamento da primeira 

parcela (id. 15069769), de modo que se mostra abusiva a negativa na 

emissão do licenciamento em razão de um débito que foi devidamente 

reconhecido, confessado e parcelado (id 15069791). Não sem propósito, 

Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que “se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos 

incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não 

admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 892) Partindo dessas premissas, vislumbro ofensa a 

direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Igualmente 

se manifestou o Ilustre representante do Ministério Público quanto à 

existência de direito líquido e certo (id 15875755): “(...) Há verdadeira 

contradição em conceder o parcelamento tributário ao contribuinte 

inadimplente, e por outro lado, negar-lhe a liberação do licenciamento do 

veículo em razão de um débito que foi devidamente confessado e 

parcelado. Ora excelência, restou claramente comprovado que o 

impetrante quitou todas as dívidas que estavam em atraso, e o IPVA 

(2017), que se encontra em dívida ativa, realizou parcelamento junto à 

PGE, tendo inclusive, em dias com as parcelas do acordo. Assim, ainda 

que exista parcelamento tributário, desde que este esteja sendo pago 

regularmente, inexistem razões para obstar a concessão do licenciamento 

do veículo ano 2018, porque se trata de hipótese de suspensão de 

exigibilidade do crédito.” Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério 

Público e julgo procedente o pedido constante na inicial para o fim de 

conceder a segurança, determinando que a parte impetrada promova o 

licenciamento do veículo objeto deste mandamus (ano de 2018) e, por 

conseguinte, emita o CRLV, independentemente da quitação do débito de 

IPVA objeto da certidão de dívida ativa nº 2018133670, o que não abrange 

eventuais outras pendências administrativas. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002447-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000185-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRAGA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000185-73.2016.8.11.0003. AUTOR(A): OSVALDO FRAGA MACIEL RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por OSVALDO FRAGA 

MACIEL em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando ser 

possuidor e proprietário de um imóvel urbano registrado na matrícula de 

nº. 41.506, fazendo parte de um conjunto de lotes que integram o 

denominado Jardim Residencial São José. Alega que em 21 de fevereiro 

de 2012 a parte requerida concedeu Alvará de Funcionamento em favor 

da sua empresa, GESSO MONTEMAR, válido até 31 de dezembro de 2013, 

mas que posteriormente foi surpreendido com o processo n°. 708139, no 

qual consta relatório elaborado pela SEMA, indicando que a 

propriedade/construção se encontra em Área de Preservação 

Permanente. Afirma que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil 

pública, código 763467, distribuída para a 3ª Vara Cível desta Comarca, 

pleiteando a recuperação de área de preservação permanente localizada 

na propriedade em questão, solicitando, para tanto, as seguintes medidas: 

a) obrigação de não fazer consistente em não continuar 

usando/explorando a APP, ainda que seja uma pequena parte; b) 

obrigação de fazer consistente em desocupar a Área de Preservação 

Permanente existente em sua propriedade e demolir a edificação nela 

existente, tudo no prazo de 10 meses; c) obrigação de fazer consistente 

em promover a limpeza e recuperação da APP degradada pela SEMMA. 

Caso não o faça, que seja compelido a não se opor (obrigação de não 

fazer) à demolição, recuperação e isolamento a serem realizados pela 

SEMMA. Assevera que naqueles autos houve decisão judicial, deferindo a 

medida liminar para o fim de determinar a desocupação da área de 

preservação permanente, bem como a demolição de edificação nela 

existente, no prazo de 10 (dez) meses, além da adoção de providências 

para a limpeza e recuperação da área degradada. Como causa de pedir, 

alega o desrespeito ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que 

houve prévia autorização para edificação no local, assim como a falta de 

proporcionalidade e razoabilidade da decisão e, ainda, a caracterização 

de desapropriação indireta e, por consequência, o necessário dever de 

indenizar. Requer seja o requerido condenado ao pagamento de 

indenização pelos danos morais e materiais suportados. Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, a 
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improcedência da pretensão inicial (id nº. 4285537). O Ministério Público 

informou a desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 9748819). 

Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, o requerido 

se manifestou pelo julgamento antecipado (id nº. 10095146), enquanto a 

parte autora permaneceu silente (id nº. 10970207). Após, vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais ajuizada por OSVALDO FRAGA MACIEL em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, sustentando ser possuidor e proprietário de um 

imóvel urbano registrado sob o nº. 41.506, fazendo parte de um conjunto 

de lotes que integram o denominado Jardim Residencial São José. Alega 

que em 21 de fevereiro de 2012 a parte requerida concedeu alvará de 

funcionamento em favor da sua empresa, GESSO MONTEMAR, válido até 

31 de dezembro de 2013, mas que posteriormente foi surpreendido com o 

processo n°. 708139, no qual consta relatório elaborado pela SEMA, 

indicando que a propriedade/construção se encontra em Área de 

Preservação Permanente, tendo sido deferida medida liminar para 

determinar a demolição do seu imóvel e outras medidas para reparar os 

danos ambientais causados. Por sua vez, o Município alega a 

improcedência da pretensão inicial, sob o argumento de que pode rever os 

seus atos, especialmente para atender o primordial interesse público. De 

início, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de id nº. 9581274, 

tendo em vista que não se trata de ação possessória, mas, sim, 

indenizatória, devendo ser novamente alterada a classe processual. Em 

análise às circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a apreciação do caso se dá sob 

a perspectiva da segurança jurídica, trazendo à lume considerações 

acerca do Princípio da Confiança, de modo que, a pretexto de ter sido 

concedido alvará em seu favor, o autor busca indenização por supostos 

danos morais e materiais decorrentes de decisão judicial que determinou o 

encerramento das atividades desempenhadas no imóvel por se encontrar 

em Área de Preservação Permanente. De fato, infere-se dos autos que o 

Município concedeu, em favor da empresa Gesso Montemar, cujo sócio é 

o requerente, alvará de localização e funcionamento, com validade até 

31/12/2013. Entretanto, referido alvará não faz nenhum tipo de menção 

expressa às questões ambientais. Na verdade, em nada se assemelha às 

licenças ambientais, especialmente porque foi emitido pela Secretaria 

Municipal de Receita, mais precisamente pelo Departamento de 

Administração Tributária e Fiscal. Além disso, mesmo que se tratasse de 

licença ambiental, referido ato administrativo é passível de 

revogação/anulação e, via de regra, não acarreta o dever de indenizar por 

parte do Poder Público, porquanto não gera direito adquirido ao seu titular, 

notadamente quando se verificar a ocorrência de impactos negativos não 

previstos anteriormente. Nesse sentido é a lição doutrinária de Frederico 

Amado: “Questão polêmica é a necessidade de indenização da entidade 

licenciante ao licenciado, na hipótese de revogação do ato, pois 

normalmente o agente econômico investe no empreendimento, sendo que 

a alteração do regime jurídico de sua licença poderá lhe trazer prejuízos 

que o mesmo não concorreu para ocorrer. Pensa-se que o empreendedor 

tem plena noção dos riscos de sua atividade, especialmente as mais 

impactantes, sendo descabida, em regra, a indenização pela revogação 

da licença ambiental, salvo quando a sua causa determinante puder ser 

imputada diretamente à Administração Pública ambiental ao, por exemplo, 

equivocar-se ao licenciar uma atividade que sabidamente, naquele 

momento, não deveria sê-lo, pois incompatível com o interesse público. (...) 

Ou seja, inexiste direito adquirido de poluir.” (Direito Ambiental, 8ª ed, p. 

163-164) Ora, se havendo licença ambiental é possível a sua revogação 

sem o dever automático de indenizar, dúvida não há de que isso também 

se aplica na hipótese de simples concessão de alvará de funcionamento. 

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca do assunto: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO HÁ 

VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA POR INEXISTÊNCIA DE UM DIREITO 

ADQUIRIDO A POLUIR. INVIÁVEL MITIGAR O PODER DE POLÍCIA SOB 

ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 

PRAIA DO MADEIRO. RESTAURANTE LOCALIZADO EM PRAIA. BEM DE 

USO COMUM DO POVO. INVIÁVEL ANÁLISE DE MATEIRA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. FALÉSIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. DOMÍNIO DA UNIÃO. LOCAL DE 

NIDIFICAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS. PROPRIEDADE DO ESTADO. 

CONSTRUÇÃO ILEGAL. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O legítimo exercício do 

poder de polícia é imbuído de autoexecutoriedade, dispensa ordem judicial, 

nesse aspecto, diante da flagrante irregularidade - construção erigida em 

área de uso comum do povo e de desova de tartarugas -, o poder público 

tem o poder e o dever de realizar a notificação e o embargo do 

empreendimento. 4. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Não há 

falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao 

meio ambiente. 5. O Tribunal a quo assegura - alicerçado na prova dos 

autos - que a área em que realizada a construção irregular é área de 

preservação permanente. Incide na espécie nítida violação do 

ordenamento jurídico, pois o restaurante está inserido: a) em terreno de 

marinha sem autorização da União; b) em Área de Preservação 

Permanente (falésias); c) em praia, bem de uso comum do povo; d) em 

superfície de nidificação de quelônios; e e) em razão de ausência de 

licenciamento ambiental. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, nego-lhe provimento. (STJ - REsp: 1706625 RN 

2017/0280808-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018) 

Importante registrar que no caso não há que se falar em desapropriação 

indireta, haja vista a inexistência de apossamento do imóvel pelo Município. 

O que existe é mera limitação administrativa, já que o próprio Ministério 

Público foi incisivo no sentido de que “a área continuará pertencendo ao 

demandado”, buscando-se unicamente que ela cumpra a função 

socioambiental e deixe de ser usada de forma nociva. Dessa forma, tendo 

sido a empresa construída em Área de Preservação Permanente e, ainda, 

ocorrendo indevidamente o despejo de resíduos no rio, deve, sim, o autor 

paralisar a sua atividade. Frise-se, no caso em análise não foi gerada 

expectativa de direito ao requerente, uma vez que não foi emitida licença 

ambiental para tanto, mas apenas alvará de funcionamento. Por fim, vale 

acrescentar que o autor não juntou aos autos documentos aptos a infirmar 

essa conclusão, limitando-se a apresentar cópia do mencionado alvará de 

localização e funcionamento (2013), embora tenha sido oportunizada a 

produção de novas provas. Partindo dessas premissas, a improcedência 

dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Promova-se a Secretaria a alteração da classe processual 

(ação indenizatória). Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

incisos I, do CPC, com a ressalva de suspensão do pagamento em 

decorrência do disposto no art. 98, § 3º do CPC. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003577-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificada e representada nos autos, propõe execução fiscal em face do 

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES ME e ELAINE CRISTINA DE 

PAULA BALDO FERES, igualmente qualificadas, pleiteando, dentre outros, 

a citação dos devedores para pagamento da dívida no prazo legal, sob 

pena de penhora de seus bens. Manifestação da parte credora, pugnando 

pela extinção da execução, em razão da quitação do débito – ID. 

14423087. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a 

exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que o débito foi 

devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso 

pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 
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Custas pelos executados. Com o trânsito em julgado e após o pagamento 

das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007392-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO HISTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de LINO HISTER, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens. Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da 

execução, em razão da quitação do débito – ID. 15359902-. É o relatório. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela 

extinção da execução, uma vez que o débito foi devidamente quitado. Com 

efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. No caso, 

resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o 

reconhecimento expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Considerando que não houve 

citação, deixo de condenar o executado nas custas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004892-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de CLINICA 

MÉDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA ME igualmente qualificada, 

pleiteando, dentre outros, a citação do devedor para pagamento da dívida 

no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. Manifestação da parte 

credora, pugnando pela extinção da execução, em razão da quitação do 

débito – ID. 16118071. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos 

autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que 

o débito foi devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso 

pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado e após o pagamento 

das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009440-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO MARINHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009440-84.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: NILDO MARINHO FERREIRA Vistos etc., Cuida-se de ação de 

execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de 

NILDO MARINHO FERREIRA. Antes mesmo da citação, a parte exequente 

informou o desinteresse no prosseguimento do feito (id nº. 16111736). É o 

relatório. Fundamento e decido. Ante o desinteresse da parte autora no 

prosseguimento do feito, considerando que a parte ré sequer foi citada, 

homologo a desistência da ação para que produza seus efeitos legais, 

extinguindo o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

CPC/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez 

que não foi formada a relação processual. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002812-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR (EXECUTADO)

ZOOMIX - SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA (EXECUTADO)

BERNARD PIERRE LOUVET (EXECUTADO)

ANIBAL ALVES ROBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002812-16.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ZOOMIX - SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA, PEDRO PAULO 

DE MEDEIROS JUNIOR, ANIBAL ALVES ROBERTO, BERNARD PIERRE 

LOUVET Vistos etc., Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZOOMIX - SUPLEMENTACAO 

ANIMAL LTDA e OUTROS. Antes mesmo da citação dos executados, o 

exequente informou o pagamento do débito, pugnando pela extinção da 

execução (id 13691497). É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos 

autos que o exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que o 

débito foi devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso 

pela parte credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente 

execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo executado. Arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003373-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARBOSA DE ANICESIO (AUTOR(A))

CLEIDE BARBOSA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003373-74.2016.8.11.0003. AUTOR(A): PAULO BARBOSA DE ANICESIO, 

CLEIDE BARBOSA SOARES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por PAULO SOARES ANICÉSIO, 

PAULO BARBOSA DE ANICÉSIO e CLEIDE BARBOSA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando, em síntese, que o primeiro 

autor, menor impúbere, foi vítima de estupro dentro da Escola Estadual 

Santa Teresinha, na cidade de Guiratinga, em 08/05/2014, quando tinha 05 

(cinco) anos de idade. Como causa de pedir, alegam a existência de ato 

ilícito e, por conseguinte, o dever do requerido de reparar os danos 

provocados, razão pela qual requerem seja o Estado de Mato Grosso 

condenado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de 
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indenização por danos morais. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação, alegando a não comprovação quanto aos 

elementos aptos a ensejar a responsabilidade civil, bem como a ausência 

de conduta lesiva praticada por agente do Estado e a inexistência de 

provas quanto ao estupro e à ação omissiva da sua parte, argumentando 

a imprevisibilidade do acontecimento. Acrescenta a inexistência de dano 

moral indenizável, requerendo a improcedência do pedido formulado na 

inicial. As partes foram intimadas para especificarem as provas a serem 

produzidas, tendo o requerido manifestado pelo julgamento antecipado da 

lide, enquanto os requerentes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal. Designada audiência, constatou-se a ausência da parte 

autora e da testemunha arrolada, tendo sido encerrada a instrução 

probatória. O Ministério Público apresentou alegações finais, emitindo 

parecer favorável à procedência da pretensão inicial (id nº. 11214170). 

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, versam os autos sobre 

ação indenizatória ajuizada por PAULO SOARES ANICÉSIO, PAULO 

BARBOSA DE ANICÉSIO e CLEIDE BARBOSA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando, em síntese, que o primeiro 

autor, menor impúbere, foi vítima de estupro dentro da Escola Estadual 

Santa Teresinha, na cidade de Guiratinga, em 08/05/2014, quando tinha 05 

(cinco) anos de idade. Como causa de pedir, sustentam a existência de 

ato ilícito, já que o alegado estupro ocorreu dentro de unidade estadual de 

ensino, ensejando o dever do requerido de reparar os danos provocados, 

razão pela qual requerem seja o Estado de Mato Grosso condenado ao 

pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por 

danos morais. Em análise às circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. Cuidando-se de 

responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição 

constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da 

responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco 

Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o 

dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de 

seus agentes. Não obstante, a doutrina há muito orienta-se no sentido de 

que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato 

comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua 

conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister 

que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo 

causal, o dolo ou culpa. Este entendimento foi inaugurado em nosso 

ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), 

sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da 

jurisprudência[1]. Segundo o citado jurista: “Se o Estado não agiu, não 

pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe 

responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz 

sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha 

obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, 

Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855). Torna-se necessário, pois, 

que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido 

para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão 

de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se 

para o caso de omissão estatal a Teoria da responsabilidade civil 

subjetiva. Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente 

público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte 

dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços 

públicos é inerente à própria precária articulação da máquina 

administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual 

reparação em face do Poder Público. Não sem propósito, mais uma vez, 

segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello[2]: “Em face 

dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa 

individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção 

civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os 

franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não 

funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. (...) Em 

suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, 

inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado 

pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.” Grifos nosso 

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau 

funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada 

caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

deve o Estado reparar eventual prejuízo. E é justamente nesse contexto 

que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má 

prestação do serviço público estadual de educação. No caso concreto, é 

preciso considerar as peculiaridades existentes, tendo em vista que tanto 

a vítima quanto o “agressor” eram, à época dos fatos, crianças de tenra 

idade, o primeiro com 05 (cinco) anos e o último com 07 (sete) anos. E 

sendo assim, não é possível falar sequer em ato infracional análogo ao 

crime de estupro, já que o autor do fato era menor de 12 (doze) anos, ou 

seja, ainda criança, estando sujeito apenas à aplicação de medida 

protetiva e não às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Ademais, não foi realizado exame de corpo de 

delito, tendo sido o fato narrado pela vítima e confirmado pelo “agressor”, 

a quem, repita- se, não se pode atribuir amplamente os efeitos da 

“confissão”, uma vez que, em decorrência da pouca idade, também não 

possuía discernimento suficiente quanto à gravidade da conduta 

perpetrada, bem como dos seus efeitos. Outrossim, não há como concluir 

de maneira inequívoca acerca do intuito lascivo da criança que cometeu o 

ato, justamente pelas razões já delineadas, o que, no entanto, não afasta 

a responsabilidade do Estado no sentido de adotar medidas eficazes para 

assegurar a adequada prestação dos seus serviços, em especial aqueles 

destinados às crianças e adolescentes. Em que pese as ressalvas já 

mencionadas, deve-se considerar que constam nos autos documentos 

aptos a comprovar que a criança/requerente, à época com 05 anos de 

idade, sofreu o alegado ato dentro da Escola Estadual em que estudava, 

de modo que, no dia seguinte ao fato, relatou o acontecimento à genitora, 

professores e diretora, apontando o autor da prática, que, como dito, 

confirmou os fatos e a autoria. A propósito, confira-se trecho do Ofício 

031/2014, produzido pela Escola Estadual (id nº. 3018691): “(… ) Logo em 

seguida, a direção da escola se reuniu com a mãe do aluno Paulo 

Anicésio, que novamente relatou o ocorrido. A mãe do aluno, por sua vez, 

disse que ele poderia mostrar quem foi a criança que realizou o ato, e 

assim o fez, indicando um aluno do 2° ano. Em seguida, a direção da 

Escola chamou o aluno indicado e questionou-lhe sobre o que havia 

ocorrido no dia anterior. A criança disse que realmente havia ocorrido o 

fato (...)”. Além disso, o feito foi instruído com cópia dos autos da medida 

protetiva ajuizada pelo Ministério Público junto à Comarca de Guiratinga, 

nos quais ficou descrita a prática perpetrada em face da vítima, assim 

como as circunstâncias em que ocorreu, isto é, dentro do ambiente 

escolar (instituição pública de ensino) e no horário de aula. Ora, tais 

conjunturas revelam omissão por parte do ente político demandado, devido 

à não adoção das providências necessárias para evitar o dano causado, 

mais precisamente quanto ao dever de cuidado, visto que a vítima é 

criança de tenra idade e se encontrava no ambiente escolar, local onde se 

presume estar segura e resguardada da violação dos seus direitos 

fundamentais. Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória aos 

interesses e direitos do menor, dentro da unidade estadual de ensino, bem 

como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo 

causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade 

do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e 

proteção. Aliás, no mesmo sentido se manifestou o Ilustre representante 

do Ministério Público, citando obra de José dos Santos Carvalho Filho. 

Confira-se: “(...) O nexo causal está no dano suportado pelo menor 

requerente e seus genitores, ora praticado em horário escolar e no interior 

da escola pública Estadual, cujo dever de vigilância, cuidado e proteção 

era do Estado, impedindo que sofrimentos como o ocorrido no presente 

caso viessem a acontecer. A par do assunto, explica o doutrinador JOSÉ 

DOS SANTOS CARVALHO FILHO 2: "PARA CONFIGURAR-SE ESSE TIPO 

DE RESPONSABILIDADE, BASTAM TRÊS PRESSUPOSTOS. O primeiro 

deles é a ocorrência do fato administrativo , assim considerado como 

qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, 

singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...) O segundo 

pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil 

sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do 

dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...) O 

último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o 

fato administrativo e o dano. Significa dizer que AO LESADO CABE 

APENAS DEMONSTRAR QUE O PREJUÍZO SOFRIDO SE ORIGINOU DA 

CONDUTA ESTATAL, SEM QUALQUER CONSIDERAÇÃO SOBRE O DOLO 

OU CULPA. (...) O nexo de causalidade é fator de fundamental importância 

para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...) O Estado causa 

danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato 

administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou 

não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos 

seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal". 

(Destaquei)” É certo que o Estado, por sua omissão e atuação deficiente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 609 de 766



concorreu decisivamente para o evento, deixando de adotar medidas para 

inibir a prática de atos como o que envolve o caso em apreço, o que 

razoavelmente lhe é exigível. Nesse caso, a responsabilidade do Estado é 

determinada pela Teoria da Culpa Anônima ou Falta do Serviço, e não pela 

objetiva, como já adiantado, respondendo a Administração em razão da 

sua obrigação de desempenhar com eficiência o dever de cuidado em 

relação aos serviços por ela prestados. Deixando de se revelar atenta e 

diligente, incorre em conduta culposa. Destarte, uma vez demonstrada a 

presença dos requisitos fato/conduta, nexo causal, resultado e culpa, 

configurado está o dever de indenizar. Com efeito, o dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[3]”. A dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

são apenas consequências dessa lesão. Tais efeitos podem ocorrer ou 

não, e isso porque o surgimento de reflexos negativos depende das 

vicissitudes de cada indivíduo. Assim, é possível e perfeitamente 

compreensível, que uma criança sofra mais que um adulto, mesmo diante 

de um mesmo fato danoso. É isso que, em suma, vem sendo entendido 

tanto pela doutrina[4] quanto pelo Superior Tribunal de Justiça em algumas 

situações[5]. Dessa maneira, revela-se escorreito concluir que o ato 

praticado contra a criança lhe provocou grande abalo psíquico, haja vista 

que quando dos fatos a vítima tinha tão somente 05 anos de idade, tendo 

sido submetida a verdadeira situação de constrangimento, causando-lhe 

dor, incômodo, tristeza, angústia, que, indiretamente, atingiram os demais 

requerentes, genitores do menor. O dano moral indireto ou reflexo, por sua 

vez, é aquele que, originado de um ato lesivo a direito personalíssimo, não 

se limita a ofender apenas a vítima direta, atingindo, de maneira mediata, 

direito personalíssimo de terceiro, em razão do vínculo afetivo existente, 

como, por exemplo, entre pais e filhos. Na espécie, não há dúvidas de que 

o ato lesivo causado ao menor provocou danos reflexos aos seus 

genitores, os quais vivenciaram o sofrimento do filho, tendo sido inseridos 

em situação de dor e sofrimento que em nada se assemelha a um mero 

aborrecimento e que, sem margem para dúvidas, os acompanhará pelo 

resto de suas vidas, repercutindo intimamente na esfera íntima de cada 

um. Portanto, está demonstrado de forma inquestionável o abalo moral 

experimentado pelos 03 requerentes, de modo que a condenação da parte 

ré à compensação destes danos é medida que de rigor. No que concerne 

à fixação do valor da indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para o arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano. Sobre o 

tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento 

indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às 

suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de 

orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp n. 205.268, de São Paulo, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28-6-99). Não obstante a 

gravidade da situação analisada, tenho como desarrazoado o montante 

pleiteado na inicial (R$ 100.000,00). Em relação à vítima, considerando que 

esta possuía cinco anos de idade na data em que foi agredida, dentro das 

dependências da instituição de ensino, bem como a gravidade do ocorrido 

e a inexorável conclusão de que a lembrança negativa pra sempre lhe 

acompanhará, entendo justa a fixação do valor da indenização em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Por outro lado, quanto aos demais requerentes, 

genitores do menor, sopesando que o dano por eles suportados se deu de 

maneira reflexa, a fixação da indenização por danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos pais atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento 

indevido. A propósito, tem-se julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul em caso semelhante: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTUPRO NA UNIDADE DE ENSINO 

ESTADUAL. CULPA DO ESTADO COMPROVADA NO FEITO. VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA E SEXUAL CONTRA INFANTE. DANOS MORAIS 

VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1. A violência 

sofrida pelo autor é fato incontroverso nos autos, na forma do art. 334, 

inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não impugnado pelo 

réu. Dessa forma, basta definir aonde ocorreu o evento danoso que deu 

causa à lide, para, assim, responsabilizar o Estado. 2. Assiste razão à 

parte autora ao imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos 

ocasionados, tendo em vista que a prova angariada evidencia que o autor 

foi estuprado por outro aluno, dentro das dependências da Escola 

Estadual Leopoldo Ost. (...) 3. A Administração Pública tem 

responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º, do art. 37 da CF, o 

que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público 

para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a 

ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 4. Hipótese que não se 

verifica no caso dos autos, porquanto o evento danoso aqui analisado não 

foi causado por nenhum agente do ente estatal, sendo inaplicável a norma 

constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado à 

espécie. O presente feito versa sobre responsabilização subjetiva, 

restando verificar, então, a ocorrência de omissão pelo ente público para 

aferir o dever de indenizar por parte deste. 5. A responsabilidade 

subjetiva do Estado só pode ser reconhecida quando provada a conduta 

culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento 

jurídico vigente. Imprescindível, neste caso, a comprovação da culpa (...) 

7. O demandado deve ressarcir os danos morais causados, conforme 

determina o art. 186 do Código de Processo Civil, decorrentes de a parte 

autora experimentar sentimento de frustração e impotência, tendo sua 

intimidade violada sob agressão. Tal medida abusiva resulta na violação ao 

dever de respeitar esta gama de direitos inerentes a personalidade de 

cada ser humano, em especial o estado psicológico daquela. 8. Ademais, 

sequer comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de sua 

responsabilidade, fato este impeditivo do direito da autora, ônus 

processual que se impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 333, inc. II, do CPC 9. Com relação ao valor a ser 

arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, in 

casu, menor do ofensor, o Estado do Rio Grande do Sul. 10. Deve ser 

valorado que o autor possuía oito anos na data em que foi agredido e 

compelido a praticar sexo anal com o outro aluno, tudo dentro das 

dependências da instituição de ensino. Além da gravidade do ocorrido, 

vale ressaltar que a lembrança prejudicará muito a formação psicológica 

da criança, sinalando que a recordação a assolará até o último de seus 

dias. 11. Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a 

extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e 

capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a 

importância a título de danos morais deve ser majorada, sendo fixada em 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com os parâmetros precitados. 

(Apelação Cível Nº 70065438269, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015) 

Partindo dessas premissas, a procedência parcial da pretensão inicial é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização a 

título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor 

de PAULO SOARES ANICÉSIO, e R$ 10.000 (dez mil reais) em benefício de 

cada um dos demais autores, devendo ser corrigido monetariamente a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a contar do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em todas as condenações a correção 

monetária deverá ser baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. 

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, 

do art. 85 do CPC/2015. A sentença não está sujeita à remessa 

necessária, uma vez que condenação foi inferior a 500(quinhentos) 

salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito [1] “Tratando-se de ato omissivo do 

poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que 

exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a 

imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário 

individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma 

genérica, a falta do serviço.” (STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, 

"D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 

143/270. IV. - RE conhecido e provido.) [2] Curso de Direito Administrativo, 

17ª edição, p.885-886. [3] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito 

Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. [4] Enunciado 
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445, V Jornada de Direito Civil. O dano moral indenizável não pressupõe 

necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis 

como dor ou sofrimento. [5] “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO 

RODOANEL MÁRIO COVAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Dispensa-se 

a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a 

ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana. (...)” (REsp 

1292141/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 04/12/2012, DJe 12/12/2012) “RECURSO ESPECIAL. (...) .1. O dano 

moral decorre não somente de lesões de ordem psíquica causadas à 

vítima - dor, sofrimento, angústia -, mas, sobretudo, da violação de direito 

de personalidade ou mesmo do direito à dignidade, garantidos 

constitucionalmente (CF, art. 1º, III). (...)” (REsp 1351105/SP, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 

20/06/2013)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002676-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENER GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

J. R. G. DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002676-82.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: J. R. G. DOS SANTOS, JOSE RENER GOMES DOS SANTOS 

Vistos etc., Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de J. R. G. DOS SANTOS. Após as 

inexitosas tentativas de citação do executado, a parte exequente foi 

intimada por duas vezes para se manifestar, sob pena de extinção, 

permanecendo inerte, conforme certidão de id nº. 15777838. É o relatório. 

Fundamento e decido. Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil 

prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono 

da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não 

promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento 

processual. Na espécie, verifica-se que a parte exequente foi intimada, 

por duas vezes, para se manifestar quanto à certidão negativa de citação, 

em consonância com o disposto no art. 485, §1º, CPC e arts. 66 e 67 da 

Resolução nº. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte em ambas as 

oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção por 

abandono da causa. Diante da inércia, foi intimada PESSOALMENTE, para 

dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. E, 

novamente decorreu o prazo fixado de 05 (cinco) dias, sem manifestação. 

Aliás, a intimação efetivada (Id. 15890234), é considerada pessoal, 

conforme determina o art. 9º, §1º, da Lei 11.419/2006, que assevera que 

as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso 

à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal 

do interessado para todos os efeitos legais. Ora, a execução fiscal tramita 

no sistema PJE, sistema este informatizado de tramitação e 

acompanhamento processual, com potencialidade para ser utilizado em 

todos os procedimentos judiciais, regido pela referida Lei 11.419/2006 e 

pela Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que assim também preceitua sobre a 

intimação pessoal: Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais 

cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio 

sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Art. 67. As 

citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios 

e das entidades da administração indireta, bem como das empresas 

públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas 

de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos 

do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 

13.105/2015. Com efeito, disciplina o art. 485, III, do Código de Processo 

Civil que o magistrado poderá extinguir o processo quando por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, restando evidente esta situação jurídica 

e, ainda, a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido 

dispositivo. Ante o exposto, julgo e declaro extinto o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas, posto que a executada é isenta, 

conforme o Provimento 16/2007-CGJ, item 2.14.4. e 2.14.5. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003257-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETI CAVALARI (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO GUIMARAES LINO (EXECUTADO)

AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003257-68.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES 

S/A, PAULO ROBERTO GUIMARAES LINO, APARECIDO DONIZETI 

CAVALARI Vistos etc., Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGROPETRO BRASIL - 

AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A. Após as inexitosas tentativas de 

citação da parte executada, a exequente foi intimada para se manifestar, 

sob pena de extinção, permanecendo inerte, conforme certidão de id nº. 

15994 453. É o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise 

do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 

(trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências 

necessários ao regular andamento processual. Na espécie, verifica-se 

que a parte exequente foi intimada para se manifestar quanto à certidão 

negativa de citação, em consonância com o disposto no art. 485, §1º, CPC 

e arts. 66 e 67 da Resolução nº. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte, 

embora advertida quanto à possibilidade de extinção por abandono da 

causa. Logo, considerando a inércia da exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

análise do mérito, o que o faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, posto que a 

exequente é isenta, conforme o Provimento 16/2007-CGJ, item 2.14.4. e 

2.14.5. Igualmente, sem verba honorária, já que sequer houve a citação do 

executado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001893-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE LARIOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

POLAND AGRO SCIENCES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001893-27.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: POLAND AGRO SCIENCES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, MICHELE LARIOS NASCIMENTO, 

MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ Vistos etc., Cuida-se de ação de 

execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

POLAND AGRO SCIENCES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA – EPP E OUTROS. Após as inexitosas tentativas de 

citação dos executados, a exequente foi intimada, por duas vezes, para 

se manifestar, sob pena de extinção, permanecendo inerte, conforme 

certidão de id nº. 16421526. É o relatório. Fundamento e decido. Com 

efeito, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do 

feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e 

diligências necessários ao regular andamento processual. Na espécie, 

verifica-se que a parte exequente foi intimada para se manifestar quanto à 

certidão negativa de citação, em consonância com o disposto no art. 485, 
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§1º, CPC e arts. 66 e 67 da Resolução nº. 3/2018 TJMT, tendo 

permanecido inerte, embora advertida quanto à possibilidade de extinção 

por abandono da causa. Logo, considerando a inércia da exequente, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, sem análise do mérito, o que o faço com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, 

posto que a parte autora é isenta, conforme o Provimento 16/2007-CGJ, 

item 2.14.4. e 2.14.5. Igualmente, sem verba honorária, já que sequer 

houve a citação dos executados. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001623-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

E. P. DE FREITAS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001623-66.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: E. P. DE FREITAS - COMERCIO - ME, EVAIR PEREIRA DE 

FREITAS Vistos etc., Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. P. DE FREITAS´- COMÉRCIO 

ME. Após as inexitosas tentativas de citação dos executados, a 

exequente foi intimada, por duas vezes, para se manifestar, sob pena de 

extinção, permanecendo inerte, conforme certidão de id nº. 16422656. É o 

relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na 

hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem 

como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular 

andamento processual. Na espécie, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada para se manifestar quanto à certidão negativa de citação, em 

consonância com o disposto no art. 485, §1º, CPC e arts. 66 e 67 da 

Resolução nº. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte, embora advertida 

quanto à possibilidade de extinção por abandono da causa. Logo, 

considerando a inércia da exequente, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, o 

que o faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas, posto que a parte autora é 

isenta, conforme o Provimento 16/2007-CGJ, item 2.14.4. e 2.14.5. 

Igualmente, sem verba honorária, já que sequer houve a citação dos 

executados. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004467-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE GONCALVES JOVINO (EXECUTADO)

ADRIANO GONCALVES JOVINO (EXECUTADO)

L. J. S. COMERCIO DE MOTOSSERRAS E MOTORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LAURA GONCALVES JOVINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004467-57.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: L. J. S. COMERCIO DE MOTOSSERRAS E MOTORES LTDA - 

ME, ADRIANO GONCALVES JOVINO, LAURA GONCALVES JOVINO, 

LUCIENE GONCALVES JOVINO Vistos etc., Cuida-se de ação de 

execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

L J S COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E MOTORES LTDA E OUTROS. Após 

as inexitosas tentativas de citação de parte dos executados, a exequente 

foi intimada para se manifestar, sob pena de extinção, permanecendo 

inerte, conforme certidão de id nº. 16716999. É o relatório. Fundamento e 

decido. Com efeito, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê 

a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da 

causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção 

dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual. Na 

espécie, verifica-se que a parte exequente foi intimada para se manifestar 

quanto à certidão negativa de citação, em consonância com o disposto no 

art. 485, §1º, CPC e arts. 66 e 67 da Resolução nº. 3/2018 TJMT, tendo 

permanecido inerte, embora advertida quanto à possibilidade de extinção 

por abandono da causa. Logo, considerando a inércia da exequente, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, sem análise do mérito, o que o faço com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, 

posto que a parte autora é isenta, conforme o Provimento 16/2007-CGJ, 

item 2.14.4. e 2.14.5. Igualmente, sem verba honorária, já que não foi 

apresentada defesa pelos citados. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005352-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F GOMES T KLAIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005352-37.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: F GOMES T KLAIN & CIA LTDA - ME Vistos etc., Cuida-se de 

execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de 

F GOMES T KLAIN & CIA LTDA – ME. As partes apresentaram cópia do 

acordo firmado, id nº 16646072, pugnando pela sua homologação e 

expedição de alvará dos valores bloqueados. Ante o exposto, homologo 

por sentença a transação celebrada entre as partes, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e legais, bem como declaro extinta a presente 

execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará do valor bloqueado em favor da Fazenda Pública 

Municipal, devendo ser observados os dados bancários informados na 

petição de acordo. Condeno a parte executada ao pagamento das custas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007734-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1007734-66.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME Vistos etc., 

Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por P.C.P. DA 

COSTA CONVENIÊNCIA-ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, a existência de litispendência entre este feito e a 

ação de execução de nº 1007730-29.2018.8.11.0003. Intimada, a Fazenda 

Pública Estadual reconheceu a ocorrência de litispendência, pugnando 

pela extinção do feito sem condenação em custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 26 da LEF. É o relatório. Fundamento e decido. Como é 

cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de 

garantido o juízo, para discussão de questões de ordem pública, que 

podem ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício. Além 

disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta 

dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que 

podem ser conhecidas de ofício. Nesse sentido é a súmula 393 do 
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Superior Tribunal de Justiça: Súmula 393 - A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Com 

efeito, a exceção de pré-executividade apenas é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da 

ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise 

documental. Na espécie, em análise às circunstâncias que envolvem o 

caso concreto, tenho que assiste razão à parte excipiente, já que a 

Fazenda Pública Estadual reconheceu a existência de litispendência entre 

esta ação e o feito executivo de número 1007730-29.2018.8.11.0003. No 

entanto, o reconhecimento da litispendência não remete à aplicação 

automática do benefício previsto no art. 26 da LEF em favor da Fazenda 

Pública, uma vez que este somente se aplica aos casos em que não forem 

apresentados embargos ou exceção de pré-executividade, o que não é a 

situação dos autos (Ap 25700/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). Assim, 

comprovada a litispendência do feito com a ação de número 

1007730-29.2018.8.11.0003, a extinção da execução fiscal em apreço é 

medida que se impõe. Ante o exposto, acolho a exceção de 

pré-executividade oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Condeno o excepto ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217209 Nr: 1237-41.1993.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LEITE, GEDOR MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER LEITE, Filiação: Degenil Leite e 

Valdete Maria Leite, natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), balconista e 

atualmente em local incerto e não sabido GEDOR MONTEIRO DE SOUZA, 

Cpf: 3052826, Rg: 3053.826-B, Filiação: Abrao Pereira de Souza e Maria 

Monteiro de Souza, data de nascimento: 10/02/1955, natural de 

Jaguapitã-PR, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR os réus, Gedor Monteiro de Souza e Valter Leite, para 

comparecerem à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que se realizará no 

dia 04 de fevereiro de 2019, às 09:00, no Tribunal do Júri desta Comarca 

de Rondonópolis, endereço no rodapé.

Despacho/Decisão: Dispositivo.I – Não conheço da alegação de morte do 

réu Valter Leite.II – Nomeio a Defensoria Pública para que proceda a 

defesa em Plenário ao réu Gedor Monteiro de Souza, devendo ser intimada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão 

depor em Plenário, nos termos do art. 422, do CPP.III – Designo para o dia 

04 de fevereiro de 2019, às 09:00hs, sessão de julgamento perante o 

Tribunal Popular do Júri.IV – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas 

[em caso de não localização nas intimações anteriores, deverá ser 

intimada a parte que arrolou para indicar o endereço atual, em até 30 

(trinta) dias antes da sessão, sob pena de prejuízo da prova], intimem-se 

em seguida os Srs. jurados.V – Requisite-se reforço policial.VI – 

Intimem-se os réus e as partes.VII – Atualizem-se os antecedentes dos 

réus.

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, Vinicius Basso de 

Oliveira, digitei.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638883 Nr: 642-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Considerando que a defesa solicitou urgência para o feito, designo 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 09h00min, sessão de julgamento 

perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, intimem-se em seguida 

os Srs. Jurados, devendo os respectivos mandados serem cumpridos em 

regime de plantão, se necessário

III – Requisitem-se o reforço policial e o réu.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público, posto que a defesa já foi 

cientificada da data designada, inclusive o advogado anuiu com a data 

antes da designação do ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608882 Nr: 6761-52.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOBIN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 6761-52.2012.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROOBIN DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Roobin de Oliveira, Rg: 1696786 SSP MT Filiação: 

Rosalvo Camargo de Oliveira e Arildes Maria Silva Oliveira, data de 

nascimento: 26/07/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

vendedor, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação de ROOBIN DE OLIVEIRA acima qualificado, para 

que no prazo de 30 (trinta ) dias compareça neste juízo da segunda vara 

criminal e informe seus dados bancários e número do CPF para 

levantamento da fiança. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de novembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338881 Nr: 2685-19.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2685-19.2011.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FERNANDO SILVA DE SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): Fernando Silva de Souza Filiação: Manoel Azevedo 

de Souza e Abigail Maria da Silva, data de nascimento: 25/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, convivente, serralheiro e 

soldador.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da decisão de fls. 143 

que segue transcrita:Vistos etc. Intime-se o acusado Fernando Silva de 

Souza para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o não cumprimento 

das condições estabelecidas na ocasião da audiência para proposta da 

suspensão condicional no processo, mais precisamente no que toca ao 

não pagamento da prestação pecuniária, sob pena de revogação do 

benefício. Com a vinda das informações, ou decorrido o prazo 

estabelecido sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público com posterior conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de novembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333791 Nr: 4605-62.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONCALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 4605-62.2010.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANTONIO GONCALVES SOARES

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Antonio Goncalves Soares, Cpf: 

35336480100, Rg: 491 346 Filiação: Vitorio Rodrigues Soares e Julia 

Goncalves Soares, data de nascimento: 22/09/1965, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP, convivente, mecânico, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

4605-62.2010.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306 c/c, caput (duas vezes) 

, ambos da Lei 9.503/1997, data do fato:26/07/2010, tendo como vítima: A 

Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 16/10/2013. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 23 de novembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339713 Nr: 3517-52.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 3517-52.2011.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SEBASTIAO JOSE DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Sebastiao Jose da Silva, Rg: 1613709-4 SSP MT 

Filiação: Antonia Izoldina da Silva, data de nascimento: 10/12/1963, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), autônomo, 

Rondonópolis-MT, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimação de Sebastiao José da Silva acima qualificado, para 

que no prazo de 30 (trinta ) dias compareça neste juízo da segunda vara 

criminal e informe seus dados bancários e número do CPF para 

levantamento da fiança. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de novembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675233 Nr: 7158-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO 

DOS SANTOS - OAB:23193/MT

 Intimação do Dr. LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS, OAB/MT 

23193/MT, para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

08 de fevereiro de 2019, às 15h50min – nº 7158-04.2018.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682120 Nr: 13369-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDMA LIS TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), Dra. Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB/MT - 6133-B , da audiência designada para o dia 

18/02/2019 às 15h45min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681801 Nr: 13125-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Atento à finalidade do ato deprecado, designo audiência para realizar a 

inquirição da testemunha Valéria Virgilio Zinatto para o dia 06 de dezembro 

de 2018, às 13h20min.

II – Requisite-se a testemunha Valéria Virgilio Zinatto (investigadora de 

Polícia Civil).

III – Comunique-se o Juízo deprecante acerca da data da designação da 

audiência.

IV – Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637326 Nr: 8182-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON HENRIQUE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fl. 68, expedindo-se mandado de citação para o 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655522 Nr: 4933-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CAFACIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Vistos, em correição.

Antes de decidir sobre a citação editalícia do acusado e da decretação de 

sua prisão, determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique se o réu tem 

comparecido em juízo, conforme determinado no auto de prisão em 

flagrante de código 653704.

Após, tornem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650148 Nr: 10367-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WILLIAN JOAQUIM DA SILVA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada à resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655522 Nr: 4933-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CAFACIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelos MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656633 Nr: 6015-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Assim, cumpra-se conforme determinado às fls. 48/49.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630698 Nr: 2886-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19490-MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 655522 Nr: 4933-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CAFACIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Trata-se, demais desses fundamentos, de crime perpetrado com grave 

ameaça à pessoa e cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro 

anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP 

(art. 157, § 2º, inciso II, do CP).Diante disso, REVOGO a liberdade 

provisória e, por consequência, decreto a custódia cautelar do acusado 

EDUARDO CAFACIO NETO, com fulcro nos artigos 282, § 4º, e 312, ambos 

do Código de Processo Penal.Expeça-se mandado de prisão. Insira(m)-se 

o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) expedido(s), no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da 

CNGC/MT.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682120 Nr: 13369-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDMA LIS TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 15h45min.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu, o douto advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade Floriano 

Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib OAB/MT – 

5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 684035 Nr: 15064-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 .Por fim, tendo em vista que o Ministério Público não encontrou indícios 

suficientes de autoria delitiva para denunciar o acusado pela prática do 

crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, CP), haja 

vista os elementos investigativos colhidos não terem oportunizado a 

conclusão de que foi o próprio denunciado quem realizou a conduta típica 

de “adulterar” ou “remarcar” os sinais do veículo automotor em questão, 

HOMOLOGO a promoção de arquivamento proposta pelo Parquet, tão 

somente em relação ao delito capitulado no art. 311 do CP, ressalvado o 

disposto no art. 18 do CPP.Defiro os demais pedidos formulados pelo 

Ministério Público.Ciência ao Ministério Público.Intime-se, notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682372 Nr: 13560-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGE 

RODRIGUES - OAB:7437-MT

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 15h20min.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Caso não haja comparecimento do advogado constituído pelo acusado, 

desde já fica nomeado para proceder à defesa do réu, o douto advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC da Unidade Floriano 

Peixoto (UNIJURIS) de Rondonópolis/MT, Dr. Samir Badra Dib OAB/MT – 

5.205.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636206 Nr: 7271-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO, 

RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA 

- OAB:18562

 Intimação do advogado dos acusados Claudia Mara e Rafael Germano, Dr. 

Onório Gonçalves da Silva Junior - OAB/MT nº 12.992, que os autos 

encontram-se em cartório, pelo prazo legal, para apresentação das 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638161 Nr: 37-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON VELOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 37-90.2016.811.0064 – Cód. 638161

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.
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Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621131 Nr: 4266-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Autos nº 4266-64.2014.811.0064 – Cód. 621131

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619338 Nr: 3448-35.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, ALEX 

BARBOSA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3448-35.2002.811.0064 – Cód. 619338

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653882 Nr: 3450-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ANTONIO DA SILVA, VICTOR 

DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 3450-77.2017.811.0064 – Cód. 653882

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644713 Nr: 5693-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

WUALLISON PINHEIRO KARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5693-28.2016.811.0064 – Cód. 644713

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 
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de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640048 Nr: 1608-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13.612-MT

 Autos nº 1608-96.2016.811.0064 - 640048

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação 

do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683851 Nr: 14895-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA DE SOUZA, JOSIMAR 

MOURA DE SOUZA, ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

WESLEY MOREIRA DE SOUZA, JOSIMAR MOURA DE SOUZA e 

ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA como incursos no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Portanto, 

em consonância com o parecer ministerial contido da cota retro DEIXO DE 

RECEBER A DENÚNCIA em relação às pessoas de WALLISON JUNIOR E 

MARCOS VINÍCIUS e DETERMINO a expedição dos devidos ALVARÁS DE 

SOLTURA em favor de WALLISON JUNIOR VIEIRA LOPES e MARCOS 

VINÍCIUS FERREIRA MATOS, ressaltando que estes devem ser soltos, 

imediatamente, salvo se estiveram presos por outro motivo.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIADA 

REPRESENTAÇÃO PELO AFASTAMENTO DO SIGILO DO REGISTRO DE 

DADOS TELEFÔNICOS. Por essa vereda, considerando que a priori os 

crimes praticados envolveu a utilização dos aparelhos celulares 

apreendidos com nos autos, os quais podem ter sido utilizados para a 

comunicação entre os flagrados, ora denunciados, porta-se como útil e 

necessária à diligência requerida, razão pela qual DEFIRO o requerimento 

contido na representação formulada pela autoridade policial.No que diz 

respeito à forma de execução da diligência (art. 5º, da Lei nº 9.296/96), a 

circunstância fática e a natureza do acesso aos dados e às 

comunicações não demandam expedição de ofícios às operadoras de 

telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do Conselho Nacional de 

Justiça. Isso porque a própria autoridade policial pode executar a medida, 

pelo simples acesso aos dados constantes nos aparelhos que estão sob 

sua custódia.Depois de cumpridas as diligências pertinentes, deverá ser 

encaminhado relatório circunstanciado a este juízo.Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681020 Nr: 12515-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUANE GOMES BARBOSA DE SOUZA 

GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Willian Moacir Silva 

de Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Na forma do art.268 do Código de Processo Penal defiro o requerimento do 

advogado Dr. Stalyn Paniago para atuar como assistente de acusação na 

presente ação penal.

 Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório da ré, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682913 Nr: 14027-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES, EDER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas arroladas, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos à defensoria pública prazo igual e sucessivo 

de (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682436 Nr: 13607-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATEUS DE SOUZA, RONY CLEITON 

RODRIGUES DA SILVA, WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição de todas as testemunhas e vítimas 

arroladas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 681323 Nr: 12811-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas e vítimas 

arroladas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas e vítimas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680917 Nr: 12426-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante da não intimação das vítimas, da ausência justificada da 

testemunha Fernando Patric Correa Jovino, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 12 

de dezembro de 2018, ás 14h00min.

Intimem-se as vítimas no endereço constante dos autos.

Requisite-se novamente a testemunha Fernando Patric Correa Ferraz.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679844 Nr: 11402-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DIEQUISON LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição de todas as testemunhas e vítimas 

arroladas.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas e vítimas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631227 Nr: 3361-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SOARES DA SILVA, RAYAN 

LOPES SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Autos nº 3361-25.2015.811.0064 – Cód. 631227

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624246 Nr: 6863-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIPE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 Autos nº 6863-06.2014.811.0064 – Cód. 624246

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623869 Nr: 6589-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES PEREIRA, JOSENILÇO 

INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6589-42.2014.811.0064 – Cód. 623869

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 
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trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640816 Nr: 2307-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Autos nº 2307-87.2016.811.0064 – Cód. 640816

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615421 Nr: 6089-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILHERMANO FERREIRA DOS SANTOS, EDER 

PAULO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6089-10.2013.811.0064 – Cód. 615421

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625653 Nr: 7836-58.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

WELINTON DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Autos nº 7836-58.2014.811.0064 – Cód. 625653

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635055 Nr: 6268-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISSON HEBERT DE SOUZA AMBRÓSIO, 

WEVERTHON PEREIRA COSTA, MARCOS DOS SANTOS GONÇALVES, 

LEANDRO WEIZMANN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Autos nº 6268-70.2015.811.0064 – Cód. 635055
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 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679419 Nr: 10989-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELINO DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:3.448-MT, Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456-MT

 Diante da ausência injustificada da testemunha SD PM CARVALHO restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 01 de março de 2019, ás 15h25min.

Requisite-se novamente o policial militar SD PM CARVALHO, informando no 

mesmo expediente, que o referido, inobstante à sua requisição, deixou de 

comparecer a este ato ou justificar sua ausência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679559 Nr: 11124-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON F. BENITES - 

OAB:02748-MT, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8324-MT

 Diante do teor da certidão de fl.49, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620838 Nr: 3978-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ALMEIDA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Edson Schiavon 

Júnior, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, com o retorno da missiva enviada para 

a Comarca de Astorga/PR, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604112 Nr: 1865-63.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:OAB/MT 16.316

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunhas supramencionadas.

 Diante da não intimação das testemunhas supramencionadas, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 30 de janeiro de 2019, ás 15h40min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Eduardo 

Ghisleni.

Com a apresentação do mandado de intimação pelo oficial de justiça José 

Roberto, determino intimação do advogado para que se manifeste a 

respeito do réu, sob pena de revelia.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 304479 Nr: 1730-61.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAMOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Antônio Ramos de Paula, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal, e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674547 Nr: 6547-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO ARRUDA DOS SANTOS, DANILO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha supramencionada, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 103 que os réus Ítalo Arruda dos 

Santos e Danilo Alves apesar de intimados deixaram de comparecer, ou 

justificarem suas ausências a este ato, pelo que decreto suas revelia 

ressalvados os efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como da revelia dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos à defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614467 Nr: 5102-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas 

supramencionadas.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, do interrogatório do 

réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos à defensoria pública pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) para 

que apresentem seus memorias finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677495 Nr: 9174-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LOPES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas 

supramencionadas.

Diante da inquirição da vítima, da testemunha, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos à defesa pelo prazo igual de 05 (cinco) dias para que apresentem 

seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622915 Nr: 5874-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Margarida 

Auxiliadora Dias Ferreira (fl.102), para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da ausência justificada do advogado, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 30 de janeiro de 

2019, ás 16h20min.

Diante do documento juntado aos autos à fls.108/113, onde a vítima se 

retrata acerca das declarações prestadas anteriormente, entendo que se 

faz necessário uma nova oitiva, tendo em vista a mesma ter comparecido 

a presente solenidade independente de intimação, na oportunidade já foi 

devidamente intimada acerca da próxima audiência designada.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

para que se manifeste acerca do documento de fls. 108/113.

 Concedo vistas dos autos ao advogado Dr.Alcy Alves Velasco pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da testemunha 

Elizangela Meazza Cabral.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617753 Nr: 838-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JOSE DOS SANTOS, CHARLES 

DE FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 838-74.2014.811.0064 – Cód. 617753

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636916 Nr: 7844-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Autos nº 7844-98.2015.811.0064 – Cód. 636916

Vistos.

Considerando a manifestação às fls. 191/191-v, defiro o requerimento da 

defesa da ré, para tanto, DETERMINO a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Cuiabá/MT, para que seja realizado o interrogatório da 

ré CARLA ANDRÉIA BATISTA, bem como da testemunha TALES PINTO 

HERNANDES em audiência a ser designada pelo d. juízo deprecado, 

devendo as pessoas alhures mencionadas serem intimadas nos 

endereços indicados pela ré em sua manifestação retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 618275 Nr: 1374-85.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR SCARIOT, YURI HERICK 

FERREIRA DA SILVA, DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/08, para CONDENAR os réus João Vitor Scariot, brasileiro, 

solteiro, nascido em 22/08/1983, natural de Getúlio Vargas/RS, filho de 

João Carlos Scariot e de Nair da Silva Scariot, residente na Avenida 

Presidente Kennedy, nº 571, Bairro São Francisco, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, Yuri Herick Ferreira da Silva, brasileiro, 

solteiro, nascido em 18/12/1991, natural de Pedra Preta/MT, portador do 

RG 2089327-2 SSP/MT e CPF 044.508.931-82, filho de José David da Silva 

Leite e de Lucilene Ferreira da Silva, residente na Rua Três, nº 728, Bairro 

Jardim Residencial Carlos Bezerra I, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT e Diego Freitas Costa, brasileiro, convivente, nascido em 

20/05/1988, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 1791828-6 

SSP/MT e CPF 020.204.381-94, filho de Pedro Ferreira da Costa e de 

Aparecida de Fátima Freitas, residente na Rua 12, quadra 04, lote 23, casa 

130, Bairro Edinalva Muniz, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incursos na prática do crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638640 Nr: 444-96.2016.811.0064
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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): MAURÍCIO GONÇALO CAMPOS DA SILVA, 

JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 444-96.2016.811.0064 – Cód. 638640

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613524 Nr: 4075-53.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIONE DE SOUSA SILVA, JULIANO GARCIA 

DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16.052/ MT

 Autos nº 4075-53.2013.811.0064 – Cód. 613524

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625436 Nr: 7687-62.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7687-62.2014.811.0064 – Cód. 625436

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624243 Nr: 6860-51.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6860-51.2014.811.0064 – Cód. 624243

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 
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disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332823 Nr: 3634-77.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3634-.2010.811.0064 – Cód. 332823

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 129, designo audiência 

para oitiva das testemunhas LUZIA BATISTA DOS SANTOS e EVERTON 

MORAES DA ROCHA para o dia 30.01.2019 às 13h30min, as quais 

poderão ser encontradas no endereço indicado pelo Parquet na cota retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615463 Nr: 6130-74.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VANDERLEY GOMES, CARLOS 

YURI FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Autos nº 6130-74.2013.811.0064 – Cód. 615463

 Vistos.

O presente processo foi devidamente sentenciado e encontrava-se 

arquivado, contudo, existe (m) bem (s) apreendido (s) no presente 

processo, e conforme Ofício Circular nº 602/2018-DF, expedido pelo Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Comarca, Dr. Francisco Rogério Barros, 

bem como das disposições contidas no art. 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, determino a restituição dos bens ou 

valores apreendidos nestes autos ao proprietário, caso reste comprovada 

a propriedade, para tanto, impulsione-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição como tal.

Em caso de não restar comprovada a real propriedade do (s) bem (s), 

considerando que já houve o decurso de prazo de 90 (noventa dias) do 

trânsito em julgado da sentença, sem que os objetos apreendidos nos 

autos tenham sido reclamados, determino sejam vendidos em leilão 

público, nos termos do art. 123 do CPP.

Caso haja drogas apreendidas e que ainda não tenham sido destruídas, 

determino desde já sua destruição, na forma da Lei n. 13.343/06 (Lei de 

Drogas).

Determino, ainda, se for o caso, que a(s) arma(s) e munição (ões) 

apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o 

disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, 

o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências 

pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

Após, cumprimento das determinações acima, não havendo nenhuma 

outra pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331356 Nr: 2167-63.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA OLIVEIRA BEZERRA, LUCAS 

CEZAR DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B/MT

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com esteio no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus André Luiz de Jesus Silva, 

brasileiro, convivente, nascido aos 12/01/1985, natural de Cuiabá/MT, 

portador do RG 2497963-5 SSP/MT e CPF 005.777.221-58, filho de 

Josefina Maria de Jesus, residente na Rua Maria Abadia, nº 601, Bairro 

Vila Mineira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Ana Claúdia 

Oliveira Bezerra, brasileira, convivente, nascida aos 06/03/1991, natural 

de Rondonópolis/MT, portadora do RG 2246971-0 SSP/MT e CPF 

040.498.581-50, filha de Izabel Vital de Oliveira, residente na Rua Mato 

Grosso, nº 1074, Bairro Santa Clara, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, relativamente à imputação contida na denúncia de fls. 

09/11. De outro giro, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 09/11, para CONDENAR o réu 

Lucas Cezar dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1991, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 1985393-9 SSP/MT e CPF 

042.249.801-77, filho de Arivaldo Ferreira dos Santos e de Lourdes Cezar 

dos Santos, residente na Rua Enzo Pero Alves Pereira, nº 1066, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

estampado no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637553 Nr: 8375-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIO KAWATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Toshio Kawati, brasileiro, solteiro, 

nascido em 12/11/1956, natural de Lins/SP, portador do RG 8477628 

SSP/SP e CPF 001.925.398-25, filho de Tsuneji Kawati e de Ituko Kawati, 

residente na Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos, nº 1835, Bairro Jardim 

Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime estampado no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659399 Nr: 8444-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) GILBERTO DE BARROS SILVA 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio 

Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 01.03.2019, às 15h10min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626628 Nr: 8555-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 624 de 766



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) EZEQUIAS DA SILVA LIMA preenche 

os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício 

da suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 01.03.2019, às 15h00min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626619 Nr: 8547-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Autos nº 8547-63.2014.811.0064 – Cód.626619

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu EDSON 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO à fl. 115, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 116), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 128/135), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684571 Nr: 15532-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CALIXTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Proceder a intimação do Advogado Dr. ARY DA COSTA CAMPOS OAB 

/MT 16.944/B, para apresentar as contrarrazões do recurso em Agravo de 

Execução n° 15532-09.2018 – cód.684571 do Agravado: Luiz Carlos 

Calixto da Costa, qualificado nos autos interposto pelo Ministério Público. 

Do qual fica a Vossa Senhoria devidamente intimado para requerer o que 

for de direito. Eu Rosana C. de Souza que digitei.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 673828 Nr: 5888-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERACY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Intimação do advogado do reu, Dr. DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS, para 

apresentar alegaçoes finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603302 Nr: 1031-60.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ONORIO G. DA S. JUNIOR, para no 

prazo de 15 dias, retirar os objetos descritos no auto de apreensão, sob 

pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679930 Nr: 11480-67.2018.811.0064

 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: VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12.556, Armando Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O

 Processo nº 11480-67.2018.811.0064 (Código 679930)

Vistos etc.

Trata-se de PROPOSTA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por 

VILMAR DOMINGUES, devidamente qualificado nos autos.

Pois bem, analisando os autos s em apenso nº 12064-37.2018.811.0064 

(Código 680530) e, ainda considerando as declarações da parte 

requerida, “verbis”:

 “(...) Ocorre que hoje aposentado o requerido ainda se mantém 

empresário no ramo de funilaria de caminhões, por curiosidade uma das 

maiores e melhores da cidade, esta oficina encontra-se no presente 

momento em nome de Sonia Salete Giroletti Domingues (...)” fl. 05.vº autos 

nº 12064-37.2018.811.0064 (Código 680530).

Diante disso, verifico que existem elementos evidentes da falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (Artigo 98 

e 99, § 2º CPC).

Por tais razões, determino intimação da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a situação de insuficiência de recursos 

alegada, carreando aos autos extrato da última declaração do imposto de 

renda e/ou holerite de rendimento atual, ou ainda, para que traga os 

comprovantes do recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça (Artigos 98 e 99, § 2º CPC).

Em seguida, cumpridas todas as determinações constantes desta 

deliberação, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684966 Nr: 15855-14.2018.811.0064

 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: NJPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA S. DE A. MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15465/MT

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito e 

determino o ARQUIVAMENTO do processo e o faço com fulcro nos Artigo 

485, V, do CPC. Sem custas e honorários, na forma da Lei.Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Notifique-se o representante do Ministério Público 
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(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 683889 Nr: 14931-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CESAR DAS NEVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 Código: 683889

Vistos etc.

 Ante a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

26/11/2018, às 14h30min.

Informe o Juízo deprecante acerca da data da aprazada.

Dê ciência às partes.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626324 Nr: 8334-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) O MP requer:I – A absolvição do denunciado do Artigo 147 do Código 

Penal;II – A condenação da denunciado nos Artigos 129, § 9º e 163,§ 

único, I, ambos do Código Penal, no termos da denúncia;” Com a palavra 

defesa do denunciado, apresentou suas alegações finais, nos seguintes 

termos: “MM. Juíza, encerrada a instrução processual, verificamos que 

após a oitiva do interrogando, este alegou não se recordar como se 

passaram os fatos do fatídico dia narrado na denúncia.Não obstante isso, 

e analisando e exame de corpo de delito de fls. 59/61, bem como laudo 

pericial criminal de fls. 63/72 verificamos que a materialidade de ambos 

delitos restaram suficientemente comprovadas, sendo que em razão 

disso, não há que se falar em absolvição, mas sim, que seja considerada 

a atenuante da confissão em seu favor.” Vistos etc...Permaneçam os 

autos conclusos para prolação da sentença. Às providências. Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaMaicom Alan Fraga 

VendruscoloDefensor PúblicoDavi Alves de AbreuAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635205 Nr: 6429-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às partes, 

iniciando-se pela acusação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635205 Nr: 6429-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 635205

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 44/46) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 15/05/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626324 Nr: 8334-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 626324

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 156.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626324 Nr: 8334-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 626324.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 107) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 
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mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/02/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 908345 Nr: 7730-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ, OTACÍLIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍSIS MARIMON - 

OAB:RJ/127.665

 Vistos,

I – Designo a data de 08 de abril de 2019, às 14h00 para realização do 

interrogatório dos réus.

II – Intimem-se os réus para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de advogado, advertindo-os que na falta deste, será 

nomeado defensor público.

 III - Notifique o representante do Ministério Público, na forma da lei.

IV- Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792709 Nr: 11406-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNETTA E BRUNETTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO HENRIQUE DE 

SOUZA GARBIM - OAB:41.044 OAB/PR

 Vistos,

 I – Defiro o pedido de substituição da testemunha de defesa GILENO 

VIEIRA DA SILVA formulado à fl. 217/218 pela testemunha ANA PAULA 

CASAGRANDE ALVES DOS SANTOS.

II- Defiro a substituição da testemunha LUSMAR DOS SANTOS pelo 

servidor da SEMA/MT MURILO AMARAL TEODORO, na formar requerida 

pelo Ministério Público.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2019, às 14h00.

Intime a acusada e seu advogado, na forma da lei.

Requisite a testemunha arrolada pela acusação MURILO AMARAL 

TEODORO.

Depreque a oitiva da testemunha arrolada pela defesa ANA PAULA 

CASAGRANDE ALVES DOS SANTOS, no endereço declinado às fls. 

27/18, devendo constar na carta precatória a intimação do advogado da 

acusada para comparecimento ao ato. (fl. 213)

 Notifique o representante do Ministério Público, na forma da lei.

III- Comunique ao Juízo deprecante.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007926-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO ELIAS FALKENBERG ZANCAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MORAES BORGES OAB - RS79266 (ADVOGADO(A))

SAMUEL PINHEIRO OAB - RS83317 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007926-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODOLPHO 

ELIAS FALKENBERG ZANCAN - ME REQUERIDO: CERINO RODRIGUES DA 

SILVA Vistos etc. Observado que o documento de Id. 15282418 se 

encontra ilegível. Portanto, determino que a parte autora acarrete ao 

processo, em 15 dias, guia e comprovante de recolhimento das cutas e 

taxas judiciais legível, sob pena de devolução da presente missiva. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de novembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010418-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EMBARGANTE)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010418-25.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: EDUARDO 

DAMIAN PREVE, ANTONIO DAMIAN PREVE NETO EMBARGADO: NEIDE 

LOPES FERNANDES Vistos etc. Embargos à execução desenvolvida no 

processo nº. 1000583-13.2018.11.0015, promovidos por Eduardo Damian 

Preve e Antônio Damian Preve Neto em face de Neide Lopes Fernandes, 

todos qualificados, com a tese de inexigibilidade do título executivo pela 

prática de agiotagem. Postulado efeito suspensivo, em razão de já ter sido 

ofertado bem à penhora na ação executiva, sendo uma colheitadeira, 

avaliada em R$ 220.000,00. É o relatório. Decido acerca do efeito 

suspensivo. Insta destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à 

execução não ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, 

segundo prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão 

efeito suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante alegado estar 

a ação de execução garantida, verificado naquela ação, associada 

(apensada), a existência de oferta de um bem móvel (colheitadeira), que 

não foi aceito pela parte exequente. Certo é que não basta a simples 

indicação de bens à penhora, mas que esta seja aceita para, aí, sim, haver 

a segurança da execução. Ausência de garantia, impossível conceder o 

efeito suspensivo requerido, na forma do dispositivo processual 

retrotranscrito. A propósito, seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 

Tratando-se de embargos à execução fiscal, é imprescindível, para a 

atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de três requisitos: 

apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da 

fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Hipótese em que não restaram preenchidos 

os requisitos para o desiderato almejado, considerando não ter se 
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vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes jurisprudenciais. 

Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS 

- AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO 

JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. O que ela deixou a desejar. Pode até ser que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que é intuitivo. 

Mas somente este elemento não se revela suficiente para o atendimento 

do ansiado efeito suspensivo. No mais, a ilegalidade da cobrança dos 

juros do título executivo deverá ser melhor apreciada depois da instrução 

processual, feitos os esclarecimentos necessários, no mínimo depois de 

oportunizado o contraditório. Por enquanto não vislumbrados elementos 

suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Logo, deve ser 

indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos 

termos do art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar 

o disposto em seu § 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos; nem 

soerguidos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de 

e f e i t o  s u s p e n s i v o  d a  e x e c u ç ã o ,  p r o c e s s o  n . º 

1000583-13.2018.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, via de seu advogado, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para sentença 

ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo 

diploma instrumental. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de novembro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011178-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010402-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento referente ao ressarcimento da diligência da 

senhora Oficiala de Justiça no valor de R$ 2.402,24 (dois mil, quatrocentos 

e dois reais e vinte e quatro centavos), retificando a guia de ID 16751334, 

na qual constam dados incorretos, impossibilitando o repasse à senhora 

Oficiala de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009005-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE SOLANGE KROETZ (REQUERIDO)

GIANDERSON DE MOURA PINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006632-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - SP187329 (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 
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bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001153-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de intimação do perito judicial, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE FATIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201647 Nr: 4229-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: REINIVALDO GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Reinivaldo Gomes de Castro, qualificado nos autos, apresentou a petição 

de p. 71/72, a embargar a sentença de p. 65/69, por ter sido grafado o seu 

nome como se da parte requerida fosse no item “c” do dispositivo dela.

É o breve relatório.

 Decido.

Em que pese o defeito não ter sido alegado por meio de embargos de 

declaração, deve ser analisado como tal, já que não é providência ex 

officio tomada. O que faço com fundamento no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Como de conhecimento, a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, obscuridade, contradição e erros materiais 

existentes, tanto na sentença como na decisão.

Com efeito, a sentença apresenta erro material, pois grafado em seu 

dispositivo o nome da parte autora como se da requerida fosse.

Isto posto, CONHEÇO e ACOLHO o pedido, como embargos de declaração, 

para sanar a falha apontada no item “c” do dispositivo da sentença de p. 

65/69, devendo constar a seguinte redação no início daquele parágrafo:

 “c) condenar a parte requerida Reginaldo Alves Torres, qualificado, [...]”.

Mantenho, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

 Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 10206-70.2008.811.0015

 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: ALMIR SALVADORI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 413, a determinar o levantamento dos valores 

vinculados neste feito, consoante extrato da conta depósitos judiciais, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada na petição de p. 

413, mediante a expedição de alvará judicial.

Em seguida, nada mais sendo requerido, em 05 dias, ao arquivo, com as 

baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102106 Nr: 9086-89.2008.811.0015

 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: ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 
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OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que nada foi requerido pelas partes (p. 448), remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias sem 

demora.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117766 Nr: 10132-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CECÍLIA LTDA - ME, ADEMIR 

PEREIRA DA SILVA, DAYANE APARECIDA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Vistos etc.

 Defiro em parte o pedido de p. 262, frente e verso, a determinar o 

levantamento da importância bloqueada via sistema bacenjud neste feito 

(p. 254/255), eis que não impugnada pelas partes, consoante certificado à 

p. 259. Deverá a transferência ser realizada na conta bancária informada 

pela parte exequente à p. 262, mediante a expedição de alvará judicial em 

seu favor.

 Na sequência, tendo em vista que constrita importância insuficiente para a 

satisfação do débito em questão, intime-se a parte exequente, para em 05 

dias, prosseguir com a execução, a pugnar o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248858 Nr: 17607-76.2015.811.0015

 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: ADENILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRA LINHA AUTO CENTER COMERCIO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de desarquivamento de p. 71, eis a parte autora não é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme alegado.

 Portanto, para o deferimento do desarquivamento pretendido deverá 

efetuar o pagamento da guia respectiva, em 05 dias.

 Se não recolhida, determino a remessa incontinente dos autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

Se recolhida, defiro o pedido formulado pela parte autora de p. 71, a 

determinar sejam desentranhados os documentos de p. 32/51, 

substituindo-os por cópias, mediante certidão nos autos, às expensas da 

parte autora.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93503 Nr: 553-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO APARECIDO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549 MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 Vistos etc.

 Não há se falar em levantamento de valores, como pretendido pela parte 

exequente (p. 185), eis que infrutífero o bloqueio de numerários em conta 

bancária da parte executada, consoante demonstrativo de p. 180, frente e 

verso.

Na sequência, manifeste-se a parte exequente sobre os veículos 

encontrados em nome da parte executada, e se pretende a 

indisponibilidade deles via sistema renajud, uma vez que todos eles já 

possuem restrições.

Se pretender a penhora deles, deverá indicar a localização de cada um, 

em 05 dias, a fim de efetivá-la, e/ou pugnar o que de direito entender, no 

mesmo prazo, de sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63965 Nr: 3619-37.2005.811.0015

 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: SERINGUEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:MT-5447, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, conforme determinado na r. sentença de p. 286/290, no 

prazo de 05 dias, sob pena de remessa de certidão de débito ao 

departamento responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 

88/2014 – CGJ, que poderá resultar inclusive em protesto.

Não havendo pagamento, expeça-se a certidão de débito ao departamento 

responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 88/2014 – CGJ.

 Efetivado o pagamento ou expedida a certidão de débito, nada mais sendo 

requerido em 05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 339899 Nr: 16008-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > 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: MAYELLE VITORIA DIAS DOS SANTOS, ANA LUCIA 

DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, verificados os pressupostos para o deferimento do pedido e 

comprovado o alegado, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido, com resolução de mérito, estribado nas disposições 

dos arts. 109 da Lei n.º 6.015/1973 e 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para DETERMINAR a retificação no assento de óbito de Jefferson 

Antônio dos Santos, com as demais qualificações nos autos, lavrado em 

28 de dezembro de 2015 no Registro Civil de Pessoas Naturais desta 

cidade e Comarca de Sinop-MT, sob matrícula n.º 063651 01 55 2015 4 

00022 163 0009358 97. Isso para que do registro e certidão a ser 

expedida passe a constar o nome da interessada Mayelle Vitoria Dias dos 

Santos como filha e herdeira deixada por ele por ocasião do seu 

falecimento. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, na forma 

do art. 109 da Lei n.º 6.015/1973, determinando ao Senhor Oficial que 

proceda à retificação ora reconhecida e forneça à interessada, sem 

quaisquer ônus, depois de processada a retificação, a certidão 
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respectiva; e ainda encaminhe a este juízo uma cópia dela a ser juntada 

nos autos.Sem custas judicias nem honorários advocatícios, por ser a 

parte interessada beneficiária da assistência judiciária gratuita e intuitiva 

ausência de litigiosidade. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Ciência ao Ministério Público.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160293 Nr: 7671-66.2011.811.0015

 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: SANDRA REGINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 222, a determinar o levantamento dos valores 

pertencentes à parte exequente indicados no cálculo de p. 213, 

vinculados neste feito (p. 189), devendo a transferência ser realizada na 

conta informada na petição de p. 222, mediante a expedição de alvará 

judicial.

Em seguida, quanto ao remanescente, intime-se a parte executada para, 

em 05 dias, apresentar os dados bancários, a fim de que também seja 

levantado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163461 Nr: 11366-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO GRIZA ESTIVALET

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.663/SP, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT. 15549

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, por mandado, na pessoa do Gerente Geral da 

agência local do banco Bradesco, que deverá ser identificado e 

qualificado pelo senhor oficial de justiça, para em 03 dias, tomar 

providências no sentido de efetuar o levantamento da quantia de R$ 

2.071.451,10 até o momento, conforme determinado na r. sentença de p. 

244, transitada em julgado.

Acaso não adotadas as providências, o valor será considerado 

abandonado pelo banco - res derelicta - podendo ser arrecadado e 

repassado ao Estado.

Intime-se, também a parte autora, para manifestar-se sobre o possível 

levantamento no mesmo lapso acima assinalado.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 19351 Nr: 90-06.1988.811.0015

 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 LUIZ DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE 

- OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por desinteresse processual superveniente, sem descartar o 

abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo executivo de sentença, 

a teor do art. 485, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte atora a pagar as custas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157895 Nr: 5044-89.2011.811.0015

 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: ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S.A, CIELO S/A, MASTECARD 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14.522-MT, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:SP/131.600, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11099/MT, MÁRCIO VINÍCIUS COSTA PEREIRA - OAB:OAB/RJ 

84.367, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP

 Vistos etc.

 O certificado pela gestora judiciária de p. 721 é intuitivo. Os valores 

calculados foram em ocasião anterior. Se levantados posteriormente sem 

a correção respectiva, claro que restaria um remanescente, como de fato 

restou. O qual, aliás, já deve estar num patamar maior, devido a correção 

nesse ínterim.

Sendo assim, os beneficiários desse valor são os mesmos indicados nos 

alvarás judiciais de p. 710, 711, 712 e 715.

Desse modo, a solução passa por ratear o saldo atual integral da conta 

entre esses quatro, proporcionalmente ao seu crédito. Ou seja, 

Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA, proporcional a R$ 54,52 

(p. 710), Abril Comunicações S/A., proporcional a R$ 2.654,68 (p. 711) e a 

parte exequente proporcional a R$ 505,70 (p. 712) e R$ 7.906,51 (p. 715).

Pelo v. acórdão de p. 552/557, realmente houve condenação recíproca em 

honorários advocatícios, mas permitida a compensação deles, de modo 

que cada parte honre com a sucumbência da outra, compensando-se 

reciprocamente. Nesse aspecto é indevida a cobrança de honorários 

advocatícios, conforme pretendido pela parte exequente na parte final da 

petição de p. 688/690.

Isto posto, determino que seja elaborado cálculo pela Contadoria do Juízo, 

em 05 dias, nas bases retro expendidas, expedindo-se incontinenti, na 

mesma data, os respectivos alvarás nas contas bancárias já indicadas 

pelas partes nos autos, de modo que a conta judicial seja enfim zerada.

Indefiro, no mais, a exigência de honorários advocatícios, em vista da 

compensação determinada no v. acórdão de p. 552/557.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168903 Nr: 3917-82.2012.811.0015

 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: OSNI ANTUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARO LUIZ DIAS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 
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COSTA RIBEIRO - OAB:OAB/MS 13.389

 Isto posto, hei por bem julgar procedentes os pedidos, em parte, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o 

promovido Amaro Luiz Dias Passos, qualificado nos autos, a reparar os 

danos materiais causados à parte autora Osni Antunes Gonçalves, em 

decorrência do acidente de veículo vertido nos autos, no valor de R$ 

5.720,00, nas bases retro expendidas.Condenar a parte requerida a pagar 

as custas e as despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da parte adversa, que arbitro estes em 10% sobre o valor da 

condenação, consoante preveem os arts. 82, 84 e 85 do CPC.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210196 Nr: 11147-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALVES PEREIRA, CAMILA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não houve manifestação (p. 108), INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 

CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275676 Nr: 13516-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME, DILSON 

LEONIR KYNAST, CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 63, frente e verso, a determinar o levantamento da 

importância bloqueada via sistema bacenjud neste feito (p. 60/61), eis que 

não impugnada pela parte executada, consoante certificado à p. 64. 

Deverá a transferência ser realizada na conta bancária informada pela 

parte exequente à p. 63, mediante a expedição de alvará judicial em seu 

favor.

 Tendo em vista que a efetivação do bloqueio de valores foi insuficiente, 

defiro a pretendida busca de veículos em nome da parte executada.

 Logo, proceda-se a pesquisa online de veículos em nome da parte 

executada, por meio do sistema RENAJUD.

Se frutífera, manifeste-se a parte exequente, pela indisponibilidade deles, 

no órgão de trânsito respectivo, ou a penhora, sendo que nesta última 

hipótese deverá indicar onde eles podem ser encontrados, a fim de que se 

efetive.

Se infrutífera, intime-se a parte exequente, para em 05 dias, prosseguir 

com a execução, a pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180218 Nr: 1026-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDAPL-M(M, JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Não há se falar em levantamento de valores, como pretendido pela parte 

exequente à p. 190, repetido às p. 191v.º/192, eis que inexistem 

numerários bloqueados nos autos.

Na sequência, sobre os documentos de p. 156/178, diga a parte 

exequente, em 05 dias, pugnando o que de direito entender, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160833 Nr: 8286-56.2011.811.0015

 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: SINOP AR CONDICIONADO LTDA, ALBIMARI CRISTINA 

DA COSTA CAMPOS, ALEXANDRE LUIZ FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO KREIBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não houve o pagamento das custas processuais 

remanescentes, cumpra-se a parte final da decisão de p. 124, frente e 

verso, expedindo-se as certidões de débito ao departamento responsável 

do TJMT, nos termos do Provimento n.º 88/2014 – CGJ.

Em seguida, desapensem-se os autos, encaminhando-os ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias, sem demora.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 10857 Nr: 675-38.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECE PARTS PEÇAS PARA TRATORES E 

SERVIÇOS LTDA, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, MÁRCIA RAQUEL PIMENTEL 

KERBER, PAULO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Vistos etc. Pelos ofícios de p. 707, 837v.º e 839 a Justiça Federal 

solicitou informações a respeito dos valores que teriam sido reservados 

para fazer frente às execuções fiscais (2006.36.03.566-0 e 

2006.36.03.3805-8 – p. 565) lá em trâmite. Pelo ofício de p. 670 a ilustrada 

Diretora do Departamento da Conta Depósitos Judiciais do E. TJMT 

informou o cancelamento de dois alvarás judiciais, sendo um o de p. 625, 

n.º 134959-7/2014, e o outro n.º 133714-9/2014, provavelmente anotado 

de forma equivocada. Em consulta virtual na Conta Depósitos Judiciais do 

E. TJMT, os dois valores reclamados pela Justiça Federal, R$ 16.331,17 e 

R$ 137.129,87, alvarás judiciais n.º 134959-7/2014 (p. 625), e n.º 

134963-5/2014 (p. 628), respectivamente, estão zerados, significando que 

foram sacados. Se a Justiça Federal solicita informações desses valores, 
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de onde eles se encontram, sendo que provavelmente os dois teriam sido 

cancelados, se o número não estiver errado, para elucidar esse enigma 

determino seja oficiado ao Departamento da Conta Depósitos Judiciais do 

E. TJMT para que esclareça, em 10 dias, onde foram parar os valores, já 

que a conta vinculada aos autos está com saldo atual zerado.Com a 

informação, localizados os recursos, determino sejam respondidos todos 

os ofícios da Justiça Federal, constantes nos autos.Se localizados os 

saldos, determino sejam depositados nas respectivas contas abertas na 

Caixa Econômica Federal vinculadas às execuções fiscais, autos n.º 

2006.36.03.566-0 (p. 560) e n.º 2006.36.03.3805-8 (p. 565) em trâmite na 

Justiça Federal.Noutra senda, determino ainda seja desentranhado o ofício 

de p. 679, entregando-se a Gestora da Sexta Vara desta comarca de 

Sinop-MT, subscritora dele, eis que não guarda relação alguma com as 

partes do processo em questão.Por fim, oficie-se à Justiça Federal 

atinente ao ofício de p. 674 e ao mandado de penhora de p. 841, 

informando-lhe que não há saldo algum disponível vinculado a este 

processo para garantir a penhora solicitada no rosto dos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63566 Nr: 3264-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERINGUEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDEZ LUIZ FERREIRA - 

OAB:5447/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, conforme determinado na r. sentença de p. 223/227, no 

prazo de 05 dias, sob pena de remessa de certidão de débito ao 

departamento responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 

88/2014 – CGJ, que poderá resultar inclusive em protesto.

Não havendo pagamento, expeça-se a certidão de débito ao departamento 

responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 88/2014 – CGJ.

 Sem prejuízo, no mesmo lapso, determino seja intimada a parte requerida 

para efetuar o pagamento do valor de R$ 3.227,20 (p. 242/243) 

correspondente aos atos praticados pelo Registrador do Cartório do 2.° 

Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop-MT, na conta indicada à p. 243, 

devendo comprovar nos autos.

 Cumprida as determinações acima, nada mais sendo requerido em 05 

dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 62968 Nr: 2661-51.2005.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDEZ LUIZ FERREIRA - 

OAB:5447/MT, ANA CARMEM DE SOUZA SILVA - OAB:, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, conforme determinado na r. sentença de p. 157/161, no 

prazo de 05 dias, sob pena de remessa de certidão de débito ao 

departamento responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 

88/2014 – CGJ, que poderá resultar inclusive em protesto.

Não havendo pagamento, expeça-se a certidão de débito ao departamento 

responsável do TJMT, nos termos do Provimento n.º 88/2014 – CGJ.

 Efetivado o pagamento ou expedida a certidão de débito, nada mais sendo 

requerido em 05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170386 Nr: 5428-18.2012.811.0015

 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: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CEZAR BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pretendido desarquivamento, em razão do 

recolhimento da respectiva guia (p. 283/284).

Na sequência, determino sejam desentranhadas e entregues à parte 

exequente as peças de p. 285/291, eis que se tratam de meras cópias 

reprográficas daquelas de p. 259/265.

Noutra senda, o cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para entregar em 15 dias a soja reclamada, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme pactuado entre as 

partes via do acordo de p. 262/265, devidamente homologado.

Não cumprida espontaneamente a obrigação de entregar coisa no prazo 

estabelecido, expeça-se mandado de busca e depositando-a com a parte 

exequente, podendo a parte executada apresentar impugnação no mesmo 

prazo acima assinalado.

 Não sendo encontrada a coisa, diga a parte exequente em 05 dias, 

pugnando o que de direito entender.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da coisa, acaso não seja entregue pela parte 

executada no referido prazo quinzenal, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, 

ambos do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92339 Nr: 9664-86.2007.811.0015

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente acerca da seguinte Certidão do 

Contador Judicial desta Comarca: " Certifico e dou fé que, analisando os 

autos verifiquei que as custas já foram pagas, conforme comprovante às 

fls. 15 dos autos. Informo, outrossim, que não há custas remanescentes."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196681 Nr: 18398-16.2013.811.0015

 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: COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNÁ BRENDA CORREIA VERARDO, 

ROSELEIDE APARECIDA CORREIA PROFETA, NELSI ANTONIO VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLA PRANDINI PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:36.656-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pleito de p. 346 a requer a citação por edital da parte requerida Nelsi 

Antônio Verardo, vez que esta ação navega desde 2013 e até o presente 

momento não foi citado, pois todas as tentativas restaram infrutíferas.

Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer 

que ele está em lugar incerto e não sabido.
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 Assim, determino a citação da parte requerida sobredita por edital, com 

prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos 

do Código de Processo Civil.

Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curador especial a douta representante da Defensoria Pública, núcleo de 

Sinop-MT, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

para defender os interesses da parte demandada, devendo ser 

cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em 

que deva atuar.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170591 Nr: 5678-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDETIZADORA ESTRELA LTDA. - ME, 

CARLOS ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116259 Nr: 8687-26.2009.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 

RAMOS - OAB:128998/SP, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81626 Nr: 9937-02.2006.811.0015

 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: MAYCON LUIZ DUCATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98651 Nr: 5677-08.2008.811.0015

 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: JACIR LUIS BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211193 Nr: 11915-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213414 Nr: 13735-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - 

OAB:10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 Intimem-se as partes acerca das informações acostadas aos autos às 

fls.364/385 para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160792 Nr: 8236-30.2011.811.0015

 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: RENATA MARQUES DE LARA, AMANDA MARIA 

MARQUES DE LARA, ANA NÉRI MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS SERRA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, MARCOS SOUZA SANTOS - OAB:138.259-SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203799 Nr: 6017-39.2014.811.0015

 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 GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 634 de 766



 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco ) dias acerca do desarquivamento dos autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224420 Nr: 2393-45.2015.811.0015

 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: ERONIDES LANDIGRAF DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, ELIANE FUHR - OAB:19109/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que decorrido o prazo, 

será devolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213226 Nr: 13608-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que 

querendo e no prazo de 5(CINCO) dias, manifestar acerca da certidão de 

decurso de prazo de folha(s) 93

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43191 Nr: 7913-69.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO PILAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU M. RAMOS - 

OAB:MT-5.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte 

exequente a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 90, caput, do CPC, assim como em honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atribuído à causa.Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, anote-se, 

baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120332 Nr: 12552-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que as duas tentativas de intimação pessoal da parte 

autora, a fim de que dê andamento ao feito, sob pena de extinção, 

restaram infrutífera, sob o argumento de “não existir o número”, determino 

seja feita por edital, com prazo de 20 dias.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75685 Nr: 4049-52.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPEMDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

exequente a pagar custas, despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de contenciosidade nesta fase. Determino o 

levantamento dos valores vinculados neste feito (p. 86/87) em favor da 

parte exequente, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada na petição de p. 100, mediante a expedição de alvará 

judicial.Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173707 Nr: 8955-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P W CORDEIRO E CIA LTDA -EPP, PAULINE 

WEBER CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas judiciais pela parte exequente. Sem honorários advocatícios, 

pela inexistência de contenciosidade na execução, sendo que os 

embargos à execução foram extintos pela falta de preparo.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 151731 Nr: 139-41.2011.811.0015

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas judiciais pela parte requerente. Sem honorários advocatícios 

pela inexistência de litigiosidade. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221645 Nr: 671-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS, AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 "Vistos etc. Sem resistência da parte contrária, insistiu a exequente no 

levantamento da quantia penhorada, conforme petição de p. 673. Pedido 

que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência das 

quantias bloqueadas às p. 580 e 686 ser realizadas na conta informada, 

respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento 

n.º 68/2018 do CNJ. Defiro o pedido de p. 673, de modo que se intime a 

parte executada para indicar, em 05 dias, bens à penhora, com as suas 

respectivas avaliações, cientificada desde logo de que poderá incorrer 

nas penalidades do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. Contudo, 

convém frisar que o reconhecimento, por outro lado, de ato atentatório à 

dignidade da justiça decorrente da não indicação de bens à penhora pela 

parte executada não é automático. Deve ser demonstrado o dolo 

respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens a indicar, isso não 

significa que ela tenha praticado maquinal ato atentatório à dignidade da 

justiça, simplesmente por ser aparentemente insolvente. Expeça-se alvará. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222737 Nr: 1285-78.2015.811.0015

 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: MTDE(NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:oab/mg 84933, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856 , VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10491-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, Vanessa Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 Vistos etc. Pretensão de constituição de servidão administrativa de 

passagem, com pedido liminar, aviada pela empresa Matrinchã 

Transmissora de Energia (TP NORTE) S/A. em desfavor de Ismael Garcia 

Sorrilla, casado com Mereluce Fermino de Toledo, todos qualificados. Entre 

um ato e outro, as partes noticiaram às p. 275/279 que se compuseram, 

oportunidade em que foi devidamente homologado pela r. sentença de p. 

283/284, transitada em julgado (p. 288). Em seguida, depois de cumprida a 

obrigação em relação à parte requerida, apresentaram o adendo de p. 

340, frente e verso, referente à indenização devida ao arrendatário da 

área em que foi constituída a servidão administrativa de passagem, a pedir 

seja também homologado. É o relatório. Decido. Se a sentença 

homologatória de p. 283/284, transitada em julgado, sedimentou o acordo 

de p. 275/279, que estabeleceu em seu item n.º 1.8 a obrigação de a parte 

autora indenizar as benfeitorias reprodutivas (plantio de mandioca) do 

arrendatário Claudemir Fermino de Toledo, então o acordo ora 

apresentado não passa da comprovação do cumprimento integral da dita 

obrigação e consequentemente da sentença acima assinalada. Uma 

espécie de recibo judicial dispensável que a parte autora desapegar-se, 

caminhando com suas próprias pernas. Sendo assim, se apresentou um 

acordo, será homologado como uma espécie de adendo ou mero recibo 

àquele originário, demonstrando a satisfação da cláusula sobredita. Isto 

posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Nada mais sendo requerido em 05 dias, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43617 Nr: 8512-08.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Vistos etc.

Sobre a penhora realizada à p. 65/65vº, vislumbrado que as partes 

pactuaram no acordo, via da petição de p. 308/313, a baixa de restrições 

sobre os imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis de 

Cláudia, sob os n.º 922 e 923 (antigas matrículas n.º 15.621 e 15.622, do 

CRI de Sinop). O que foi reiterado na petição de p. 319.

Destarte, conforme já determinado na sentença de p. 314/315, sendo 

providência da alçada da exequente, oficie-se ao CRI de Cláudia/MT, para 

que proceda a baixa das penhoras constantes nos imóveis de matrículas 

n.º 922 e 923, devendo a parte exequente promover o cumprimento desta 

ordem, que já deveria ter sido efetivada por ela, mediante o pagamento 

dos emolumentos devidos, ciente de que sua inércia poderá implicar sua 

responsabilidade eventual.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92864 Nr: 10195-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMP TOSHIBA AMAZONAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIELETROLAR COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOM. LTDA. (CREDILAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, JEANCARLO CRUVINIEL DAL PAI SANDRI - 

OAB:13.478-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na ordem preferencial da 

Lei. Não deve ser olvidada que a execução é promovida em benefício da 

parte exequente, de modo menos oneroso para a parte executada, que 

por ela responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 

789, 797 e 805).

Assim, a penhora de dinheiro em espécie não sugere maior gravidade às 

partes e nem em detrimento da execução. Pelo contrário, atende melhor os 

interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Credieletrolar Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. (Credilar), 

inscrito no CNPJ nº 05.166.292/0001-50 até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 103.695,34 (cento e três mil, seiscentos e 

noventa e cinco e trinta e quatro centavos).

 Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá 

ser logo liberada), determino seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus 
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incisos, do CPC, certifique-se.

 Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, a ser desde logo desbloqueado, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, ciente de que sua inércia implicará no arquivamento 

administrativo dos autos, que desde logo determino, com a espreita da 

prescrição intercorrente a fustigar-lhe a execução.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249537 Nr: 18017-37.2015.811.0015

 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: VIEIRA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVAL JAVORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, 

a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82 e 84 

do CPC. Sem honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade.Todavia, sua condenação fica suspensa por até 05 anos, 

quando restará prescrita ao final, se a parte contrária não demonstrar 

nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha superado a 

hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010732-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO MONSO ARDUINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA BRUNA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010732-68.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AROLDO 

MONSO ARDUINI RÉU: ELISANGELA BRUNA DA SILVA Vistos etc. Pedido 

de assistência judiciária gratuita que Aroldo Monso Arduini, qualificado, 

apresenta no bojo dos autos, visando obter a benesse na presente ação 

de arbitramento de aluguel, c/c pedido de indenização. É o sucinto relato. 

Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos 

de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. A parte 

requerente se qualifica como brasileiro, solteiro, representante comercial, 

sem, contudo, comprovar a sua renda mensal. Entretanto, pela juntada da 

declaração de imposto de renda, denotada ser a parte requerente 

empresária, dirigente, presidente ou diretor de empresa industrial, 

comercial ou prestadora de serviços, além dos bens descritos na exordial 

que somam a quantia de R$ 670.000,00. O que a afasta inegavelmente da 

condição de hipossuficiente. Isso sinaliza a absoluta distância da alegada 

precária situação financeira, que indubitavelmente a afasta da linha de 

pobreza na escorreita acepção jurídico-econômico-financeiro do conceito, 

sob pena de banalizar o instituto, instituindo o calote tributário como regra, 

bastando dizer sem evidenciar que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas judiciais e despesas processuais. As circunstâncias 

observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável 

acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob 

pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores percebidos a título de subsídios. Calha 

acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado 

indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para 

tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder 

Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Determino que seja preparada a causa em 15 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente julgamento do feito sem resolução 

de mérito, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 29 de novembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010418-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EMBARGANTE)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010418-25.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: EDUARDO 

DAMIAN PREVE, ANTONIO DAMIAN PREVE NETO EMBARGADO: NEIDE 

LOPES FERNANDES Vistos etc. Embargos à execução desenvolvida no 

processo nº. 1000583-13.2018.11.0015, promovidos por Eduardo Damian 

Preve e Antônio Damian Preve Neto em face de Neide Lopes Fernandes, 

todos qualificados, com a tese de inexigibilidade do título executivo pela 

prática de agiotagem. Postulado efeito suspensivo, em razão de já ter sido 

ofertado bem à penhora na ação executiva, sendo uma colheitadeira, 

avaliada em R$ 220.000,00. É o relatório. Decido acerca do efeito 

suspensivo. Insta destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à 

execução não ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, 

segundo prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão 

efeito suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante alegado estar 

a ação de execução garantida, verificado naquela ação, associada 

(apensada), a existência de oferta de um bem móvel (colheitadeira), que 

não foi aceito pela parte exequente. Certo é que não basta a simples 

indicação de bens à penhora, mas que esta seja aceita para, aí, sim, haver 

a segurança da execução. Ausência de garantia, impossível conceder o 

efeito suspensivo requerido, na forma do dispositivo processual 

retrotranscrito. A propósito, seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 

Tratando-se de embargos à execução fiscal, é imprescindível, para a 

atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de três requisitos: 

apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da 

fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Hipótese em que não restaram preenchidos 

os requisitos para o desiderato almejado, considerando não ter se 

vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes jurisprudenciais. 

Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS 

- AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO 

JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. O que ela deixou a desejar. Pode até ser que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que é intuitivo. 

Mas somente este elemento não se revela suficiente para o atendimento 

do ansiado efeito suspensivo. No mais, a ilegalidade da cobrança dos 

juros do título executivo deverá ser melhor apreciada depois da instrução 

processual, feitos os esclarecimentos necessários, no mínimo depois de 

oportunizado o contraditório. Por enquanto não vislumbrados elementos 

suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Logo, deve ser 

indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos 

termos do art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar 

o disposto em seu § 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos; nem 

soerguidos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de 

e f e i t o  s u s p e n s i v o  d a  e x e c u ç ã o ,  p r o c e s s o  n . º 

1000583-13.2018.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, via de seu advogado, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para sentença 

ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo 

diploma instrumental. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de novembro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011178-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011178-71.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TRANSPNEUS - 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP RÉU: MARTA PROENCA Vistos etc. 

Ação monitória com base em um “Cheque de n.º 000456”, aviada pela 

parte requerente Transpneus Comércio de Pneus Ltda. -EPP em face de 

Marta Proênça, cujos valores representado pela cártula acima descrita 

não foram adimplidos. O documento de Id nº 16598821 aponta, com efeito, 

a existência de relação jurídica entre as partes, indicando possível 

pendência no adimplemento dos valores pactuados. Logo, cite-se a parte 

requerida para pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, 

neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado 

de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte 

demandada que o pronto pagamento a isentará das custas processuais e 

de honorários advocatícios da parte ex adversa, sendo que a parte 

requerente dará quitação da obrigação, nos termos do § 1° do art. 701, do 

Código de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se 

não houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos 

no prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

art. 513 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011399-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO JULHAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011399-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCIO ANTONIO JULHAO Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, 

veículo/marca: FIAT, modelo: STRADA WORKING 1.4, chassi: 

9BD578141F7914316, placa: QBG9641, ano da fabricação: 2014, 

renavam: 103844856, Cor: BRANCA, melhor descrito nos autos, com pleito 

liminar, em virtude de um financiamento no valor de R$ 32.355,47,00 em 48 

prestações mensais, mediante Cédula de Crédito Bancária n.º 

01168238573010290, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, 

nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição 

de ofício ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos 

incidentes sobre o bem; expedição de ofício à Secretária de Fazenda 

Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período 

anterior a consolidação da propriedade. Tudo liminarmente. É breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada evidenciada por meio de instrumento de 

protesto, deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, 

atendidos os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em 

mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a 

busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos 

autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus e 

encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda 

Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Por fim, a 

restrição de transferência do bem automotor já se encontra 

suficientemente garantida com o registro da alienação fiduciária no seu 

prontuário, que não a permite de jeito maneira sem a prévia anuência da 

parte autora. E essa anotação ou registro é de inteira responsabilidade da 

instituição financeira, por sinal hodierno realizada eletronicamente, nos 

termos da Resolução CONTRAN n.° 689/2017. Logo, por serem indevidos 

e contraproducentes, indefiro o pedido de restrições de transferência e 

circulação do bem. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de novembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011207-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINGER E CRUZ LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011207-24.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA FERREIRA TAVARES RÉU: FINGER E CRUZ LTDA - ME Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, 

às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Ademais, demonstrado tratar-se de potencial 

relação consumerista a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida. Logo, defiro a inversão do ônus da prova, de modo que 

compete à parte requerida demonstrar a legitimidade e regularidade da sua 

prestação de serviço. Por fim, à míngua de elementos cognitivos razoáveis 

que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011698-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM VITORIA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011698-65.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO 

MAGNO PINHEIRO DA ROCHA RÉU: HOSPITAL JARDIM VITORIA Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais e danos estéticos, com pedido de tutela provisória de 

urgência, aviada por Antônio Magno Pinheiro da Rocha em face de 

Hospital Jardim Vitória, ambos qualificados. Narrou ter sido submetido a um 
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procedimento cirúrgico, em razão de envolver-se em um grave acidente de 

trânsito, cujo atendimento foi prestado pela parte requerida, após o 

representante da empresa que trabalha (Grupo Batista) ter assinado um 

termo de responsabilidade pelos débitos advindos da cirurgia. Alegou que 

após ser realizada a cirurgia, a parte requerida contatou a empresa a fim 

de receber os valores relativos aos procedimentos realizados, a qual não 

concordou com tais valores. Sustentou que devido ao não pagamento pela 

empresa que se comprometeu, a parte requerida deu alta precoce e 

obrigou-o a assinar 03 notas promissórias no valor de R$ 20.000,00 como 

garantia das despesas. Afirmou que a parte requerida liga 

incessantemente cobrando as notas promissórias. E temendo ver seu 

nome incluído nos órgãos de cadastros restritivos de crédito, pugnou 

tutela de urgência em caráter antecedente para que a requerida se 

abstenha de executar, protestar ou inserir o seu nome nesses cadastros. 

Determinada a emenda da inicial para comprovar a alegada 

hipossuficiência, bem como apresentar o prontuário hospitalar de forma 

legível. O fez de forma parcial. A demonstrar o crédito recebido pelo INSS 

a título de auxílio doença. Oportunizada novamente a emenda da inicial 

para trazer aos autos o prontuário médico legível (Id. 13551587), a parte 

autora pleiteou a reconsideração da decisão, alegando que a parte 

requerida se nega em fornecer cópias legíveis de tal documento, a pugnar 

a inversão do ônus da prova, diante da negativa da demandada. É o 

relatório. Decido a pretensão de tutela provisória de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da 

parte autora, sem evidente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final 

da demanda. O que deve ser melhor analisado depois de formada a 

angularidade processual e realizada a instrução processual. A pretensão 

da parte autora limita-se a indenização por danos morais e danos 

estéticos, a qual decorreria do mau atendimento hospitalar a que foi 

submetido, com ameaças de negativação de seu nome indevidamente por 

03 notas promissórias que assinou, decerto por serviços 

médico-hospitalares que lhe foram prestados, a garantir o tratamento a ele 

dispensado pela parte requerida, segundo a sua tese. No entanto, nada há 

nos autos que se mostre plausível à sua pretensão antecipatória, 

inexistindo, portanto, a mínima comprovação das ameaças de negativação 

do seu nome. Pode ser que realmente seu nome venha a ser negativado 

pela parte requerida. Mas por enquanto está resumido em sua palavra, 

que por ora se trata meramente de eventuais ameaças. São conjecturas 

que não ressoam nem mesmo no campo empírico. Dessa forma, não tem a 

probabilidade, tampouco a urgência do pedido vindicado. De outro lado, na 

hipótese, não se trata de inversão do ônus da prova. Pelo contrário. É uma 

exibição de documentos. Já que a parte autora alegou na exordial que tem 

apenas a sua fotocópia e por isso a sua inserção no processo termina 

desvanecida, estando os originais com a parte requerida. Ressai razoável 

exigir desta que os exiba no feito. Nesse sentido é intuitivo que realmente 

este prontuário exista em sua originalidade com a instituição médica 

demandada, que inclusive tem o dever de conservá-lo. Assim sendo, a 

sua apresentação, como prova essencial que se revela, é medida de rigor, 

devendo a parte requerida juntar no processo digitalização melhor desse 

documento, partindo do original. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, bem 

como da comprovação de sua renda mensal, cabível deferir o pedido de 

gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda 

que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Isto posto, indefiro o pedido 

de tutela de urgência em caráter antecedente. Contudo defiro o pedido não 

de inversão do ônus da prova nesse aspecto, mas de exibição de 

documento, com base no art. 396 do CPC, de modo a determinar que parte 

requerida apresente com a sua defesa o prontuário médico legível, na 

forma acima assinalada. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte 

autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Desse modo, 

seguindo-se o rito processual, a teor do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 

horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011448-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011448-95.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 
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mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009403-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009403-21.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a recuperanda, por meio de 

seus procuradores, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. 2. Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. 3. Em 

seguida, colha-se o parecer ministerial. 4. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações. 5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 30 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002944-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAPONCE MADEIRAS EIRELI - EPP - Em recuperação judicial 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C.R.Z. PONCE MADEIRAS EIRELI- EPP - Em recuperação judicial 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO ITAU S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002944-71.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Determino a intimação das recuperandas, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciem os ajustes e reclassificações recomendados pela 

Administradora Judicial (Id. 14373672), sob pena de destituição de seus 

administradores. 2. Determino, ainda, a intimação dos credores, por meio 

de seus advogados, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, atentando-se à manifestação da Administradora Judicial (Id. 

14373672), sob pena de preclusão. Acaso necessário, proceda-se ao 

devido impulsionamento. 3. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 4. Em seguida, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Sinop/MT, 29 de 

novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011478-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS NOVA ANDRADINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALAIR SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011478-33.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Requisite-se ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca informações acerca do recolhimento das custas judiciais da 

presente carta precatória, uma vez que não se avista nos autos a referida 

guia e, nos termos do artigo 388 da CNGC: “A distribuição da carta 

precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela 

B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação.” Logo, o 

não recolhimento das custas obstaria a distribuição da missiva. 

Consigne-se o prazo de 05 (cinco) dias para resposta. 2. Ainda, oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando nova data para o ato deprecado, 

informando que a carta precatória somente foi distribuída em 29.11.2018, 

razão pela qual não houve tempo hábil para seu cumprimento. Consigno, 

por oportuno, que acaso o interessado não tenha efetuado o recolhimento 

das custas (preparo da carta precatória) e/ou diligência(s), deverá fazê-lo 

para cumprimento do ato. 3. Informada nova data e recolhida as 

custas/diligências, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 

Acaso necessário, intime-se a parte interessada para recolhimento da 

diligência. 4. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. 5. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

resposta, fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos 

do art. 393 da CNGC/MT. 6. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de novembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 1539-71.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ KAEFER, JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, OSMAR ALBINO 

SONTAG, NOELI SOLANGE SILVÉRIO DA ROSA KLEIN, IRINEU KLEIN - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, LUIZ ANTONIO DE SOUZA - OAB:21.718 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691-MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A, MARIA CRISTINA DE AZEVEDO - OAB:9818-A/SP

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor com a 

máxima urgência, para que efetue o depósito das diligências e/ou recolha 

as guias para expedição de Carta Precatória , a fim de proceder o 
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cumprimento da intimação, ( audiência )e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250058 Nr: 18343-94.2015.811.0015

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 156.187, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188904 Nr: 10207-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->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: CARLOS JOSE PAGLIA, CRISTINA MARIA DESTRI 

PAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190935 Nr: 12540-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENICE DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, querendo, se manifestarem acerca do cálculo apresentado às fls. 

494/498, e/ou formulares os requerimentos que entenderem cabíveis, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de preclusão, conforme decisão, item 

3. de fls. 485 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 2540-86.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRACEL ROSMANN - 

OAB:8265-A

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 2 da decisão de fls. 

437, sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pelo 

executado intimado às fls. 438. Certifico ainda que, em cumprimento ao 3 

da decisão 437 verso, intimo o advogado da parte autora a apresentar 

cálculo atualizado. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273587 Nr: 11999-63.2016.811.0015

 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: BRUNA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 241. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174455 Nr: 9869-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, MARCELO HUCK, ELCIO 

HUCK, DELCIO HUCK, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, da impugnação 

de fls. 622/635, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111000 Nr: 3341-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT - ME., SILVIA 

HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 Vistos etc.

1. Em razão da negativa juntada à fl. 792, defiro os pedidos formulados às 

fls. 776/791 e, por conseguinte, determino a intimação, por meio de oficial 

de justiça, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, proceda a averbação da penhora realizada à fl. 

756 às margens da matrícula n. 20.296, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), além de responsabilização civil e penal.

1.1. Encaminhe-se em anexo o termo de penhora de fl. 756.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257814 Nr: 2403-55.2016.811.0015

 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: ALESANDRA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURÍPEDES BALSANUFO 

COSTA FERREIRA JÚNIOR - OAB:26194

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que as partes - requerente e requeridos - comparecerem 

para audiência designada para esta data e, por motivo de força maior o 

Conciliador não compareceu para realização do ato. Diante disso, na 

Secretaria, as partes (advogados) manifestaram que, neste momento não 

há acordo e dispensam reagendamento. Por fim, requerem o julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual remeto os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010924-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTAO COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JSC ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010924-98.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que os incidentes e ações 

conexas de processos físicos devem tramitar também de forma física, 

conforme disposto no art. 13, da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), 

para que proceda à distribuição física dos autos junto ao Distribuidor. 2. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, não havendo requerimentos, 

arquive-se o presente feito (art. 13, § 2º, Resolução TJ-MT/TP 03.2018). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004612-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARANTHA SILVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004612-43.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL ajuizada por Narantha Silveira Cunha, visando a alteração 

de seu prenome, sob o fundamento de que seu nome a expõe a situações 

vexatórias. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Em 

decisão constante no ID. 7940367 foi determinado o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. 1.3. No ID. 11356403 a parte autora 

requereu o cancelamento da distribuição. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não o 

fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento 

da distribuição do presente processo é providência que se impõe. A 

respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - 

Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não 

recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da discussão 

acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, com 

determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 28 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011093-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011093-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONI 

GIELOW REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pela autora, defiro a ela 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que a autora 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem como a seguradora não celebra composições 

amigáveis antes de ser realizada a perícia médica, determino a citação da 

ré para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão. Retifique-se na D. e R., eis que a 

Seguradora Líder não faz parte do polo passivo da ação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011105-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1011105-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELITON DIAS 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pelo autor, defiro a ele 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que o autor 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem como a seguradora não celebra composições 

amigáveis antes de ser realizada a perícia médica, determino a citação da 

ré para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão. Retifique-se na D. e R., eis que a 

Seguradora Líder não faz parte do polo passivo da ação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011040-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GABAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS MIGUEL (EXECUTADO)

ARLEI MIGUEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011040-07.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO 

CARLOS GABAN EXECUTADO: ARLEI MIGUEL, MARCELO MARTINS 

MIGUEL VISTOS, ETC... Citem-se os executados para que no prazo de três 

dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados 

forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino 

a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010585-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.I. AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010585-42.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLYTOUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RÉU: J.I. AGENCIA DE VIAGENS 

EIRELI - ME Vistos, etc... Cite-se a ré para que efetue o pagamento do 

débito, devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou 

ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido 

diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a devedora poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica 

advertida que se no referido prazo não oferecer embargos, o mandado de 

citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. 

Havendo pagamento no prazo legal, a ré será isenta do pagamento de 

custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010744-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARDOSO GUERREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE CIPRIANO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010744-82.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DOUGLAS 

CARDOSO GUERREIRO RÉU: ZENAIDE CIPRIANO - ME Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que Autor requereu a concessão da 

assistência judiciária gratuita, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo 

sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em conformidade com 

o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o Autor comprovar que não 

possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se o Autor para, no 

prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010817-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO OAB - MT14583 (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

G M DOS SANTOS - OTICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010817-54.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: G M DOS SANTOS - OTICA - ME, 
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GILSON MARTINS DOS SANTOS VISTOS, ETC... Citem-se os executados 

para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requererem o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os 

executados, e seus cônjuges, se casados forem, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder dos executados, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado os executados, procedo ao Sr. Oficial 

de Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, 

e a exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo 

dispositivo. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito, e, havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os 

pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011113-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SILVA GERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011113-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GABRIEL DA SILVA 

GERMANN Vistos, etc... Intime-se o Requerente para que traga aos autos 

o estatuto social do banco Bradesco Financiamentos S/A, bem como 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011531-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011531-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA 

SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011397-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. P. G. (EXEQUENTE)

A. P. G. (EXEQUENTE)

A. L. H. G. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

ROSANE PIRES DOS SANTOS OAB - 041.152.991-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011397-84.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: AMANDA 

PIRES GREGORY, ANDRE LUIS HAUBERT GREGORY JUNIOR, KARLA 

VITORIA PIRES GREGORY REPRESENTANTE: ROSANE PIRES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A Vistos, etc... 

Retifique-se a D.R. A, tendo em vista que se trata de ação de cobrança e 

não ação de execução de título extrajudicial. Após, intimem-se as autoras 

para que, no prazo de 15 dias, cumpram o disposto no art. 319, VII do 

CPC, manifestando o seu interesse ou não na audiência de conciliação, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor industrial norte, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168456 Nr: 3424-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S O S CELULARES SERVIÇOS E COMÉRCIO 

LTDA - ME, K R T MORAIS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 

03 (três) diligências, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, remoção, avaliação e intimação, no bairro Setor Comercial, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 
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7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112927 Nr: 5300-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOMAR APARECIDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimar o advogado do devedor Dr. FABIO RICARDO CAVINA da penhora 

realizada no rosto dos autos nº 5238-88.2012 da 2ª Vara Criminal, no 

valor de R$ 5.000,00 conforme certidão/auto lavrado(a) pelo(a) Sr. Oficial 

de Justiça às fls.283, que poderá ser acessado(a) em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126642 Nr: 5856-68.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Intimar a adogada da requerida Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

do teor da sentença de fls. 138 abaixo transcrita.

SENTENÇA: Vistos, etc...Expeça-se o competente alvará de levantamento 

da importância depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 

136/137, intimando-se pessoalmente o exequente. Considerando que a 

executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta a fase de execução 

de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC. Custas pela Executada. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130839 Nr: 10055-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA para que no prazo de cinco dias junte aos autos matrícula 

atualizada do imóvel oferido em penhora, nos termos do acordo de fls. 

244/254, para fins de lavratura do termo de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 3087-34.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JOANELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIVEIRA LIMA, ELO ATACADISTA 

DISTRIBUIDOR LTDA incorporada por LIMA E MORAES TRANSP.ARMAZ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SEABRA LUCIANO 

AIRES - OAB:25.497 OAB-GO, MARLOS TIANO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:GO/20.640, RENALDO LIMIRO DA SILVA - OAB:3.306/GO

 Intimar o advogado do autor Dr. ANDRE JOANELLA para que compareça 

nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de retirar o edital 

de intimação e querendo, providencie a sua publicação na imprensa oficial 

e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, o edital foi enviado para 

publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo em local visível 

e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170564 Nr: 5650-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR AFONSO GOMES, ANDREIA DE FÁTIMA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias recolha a guia para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Várzea Grande - MT, 

com a finalidade de proceder a penhora, avaliação e intimação, sendo que 

referida guia encontram-se disponível no site www.tjmt.jus.br, bem como, 

no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de penhora e demais atos, no 

bairro Jardim Campo Verde, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182703 Nr: 3679-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOPES, VALDIR ADÃO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco dias informe nos autos endereço dos e 

devedores, bem como efetue o deposito das diligências, mediante guia 

emitida através do site www.tjmt.jus.br, para expedição do mandado de 

penhora, remoção, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224111 Nr: 2200-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GIOVANE MOISES MARQUES DOS 

SANTOS para que no prazo de cinco dias informe nos autos endereço da 

devedora, bem como efetue o deposito das diligências, mediante guia 

emitida através do site www.tjmt.jus.br, para expedição do mandado de 

penhora, remoção, avaliação e intimação ou, no mesmo prazo requeira o 

que entender de direito.

INTIMA-LO, ainda, para que compareça nesta respectiva escrivania no 

prazo de cinco dias, a fim de retirar o edital de intimação da 

penhora/bloqueio on line e, em querendo, providencie a sua publicação na 

imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, o edital 

foi enviado para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo 

em local visível e de costume no átrio do Fórum.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224111 Nr: 2200-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

224111 §!7J,¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2200-30.2015.811.0015 – CÓDIGO: 224111

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ANTONIO AUGUSTO COELHO

EXECUTADO(A, S): CELIA DA SILVA RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Celia da Silva Rodrigues, Cpf: 

36662348104, Rg: 298048 SSP MS Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do 

comércio - agricultora, do lar.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/02/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 89.142,86

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 05 (CINCO) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para manifestar-se, art. 854, § 2º do CPC.

BEM(S) PENHORADO(S): 14.016,86 (Quatorze mil, dezesseis reais e 

oitenta e seis centavos), em conta do Banco Bradesco, agência 3834.

 Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 28 de novembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165610 Nr: 451-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, uma vez que, conforme consta nos autos, o 

executado não tem endereço certo para expedição do mandado de 

penhora e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244267 Nr: 14606-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI 

para que no prazo de cinco dias informe nos autos endereço do devedor, 

bem como efetue o deposito das diligências, mediante guia emitida através 

do site www.tjmt.jus.br, para expedição do mandado de penhora, 

remoção, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175205 Nr: 10770-10.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODINEI LAVAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CHARLY HOEGER para que noprazo de 

cinco dias manifeste-se requerendo o que de direito acerca do resultado 

das buscas de bens do executado, realizada através dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD às fls. 83/85

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85082 Nr: 2514-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I. S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 Intimar a advogada do autor Dra. ROBERTA BASSO CANALE para que no 

prazo de cinco (05) dias recolha a guia para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Sorriso - MT, com a 

finalidade de proceder a penhora, avaliação e intimação, sendo que 

referida guia encontram-se disponível no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129560 Nr: 8775-30.2010.811.0015

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução da carta de citação com a informação da EBCT 

"desconhecido" .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221502 Nr: 589-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às 

fls.231, que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36356 Nr: 7177-85.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU ROBERTO MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA JUNG PENZ 

- OAB:27.515 OAB/RS

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Advogado do 

Credor do teor do ofício de fls.349, que solicita cálculo atualizado do débito 

(há menos de 90 dias) verba honorária se fixada e o valo das custas 

judiciais para instruir os autos de carta precatória nº-001/1.18.0113887-8, 

expedida no Juízo de direito da Comarca de Porto Alegre/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268088 Nr: 8452-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA -EPP, 

LEONARDO CRESTANI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.116, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172499 Nr: 7743-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO KUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Autos nº 7743-19.2012

 Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Nelson 

Wegner em face de Julio Kuc.

O Executado foi citado às fls. 30, tendo sido penhorado 2 (duas) 

colheitadeiras, que foram entregues ao Exequente, fls. 47/48.

 Por petição de fls. 114/116, as partes, compareceram para informar que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 116/117.

Por fim, o Exequente, por petição de fls. 133, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 114/116, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuados.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205564 Nr: 7426-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL DO ROSÁRIO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MENDES MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7426-50.2014

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Norival 

do Rosário de Campos Curado em face de Mário Mendes Markoski.

Após a citação do Executado, intimou-se o Exequente, por seu advogado, 

para que recolhesse a diligência do Sr. Oficial de Justiça, fls. 80, contudo, 

quedou-se inerte, fls. 81. Diante disso, intimou-se pessoalmente o 

Exequente, por AR, porém, este, também, manteve-se silente, fls. 84.

Diante da falta de interesse da Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde outubro de 2017, e, não havendo qualquer 

prejuízo para o Executado, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo Exequente.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122978 Nr: 2148-10.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.C.M. DE BRITO - INTERMEDIAÇÕES 

FINANCEIRAS, EMPRESA INDIVIDUAL, GESIKA DE CÁSSIA MULLER DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2148-10.2010

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela B.V 

Financeira S/A C.F.I. em face de G.C.M. de Brito – Intermediações 

Financeiras, Empresa Individual e Gesika de Cássia Muller de Brito.

 Antes da citação das Executadas, intimou-se a Exequente, por seu 

advogado, para que recolhesse as guias para expedição da Carta 

Precatória, fls. 69, contudo, quedou-se inerte, fls. 71. Diante disso, 

intimou-se pessoalmente o representante legal da Exequente, por AR, 

porém, este, também, manteve-se silente, fls. 71.

Diante da falta de interesse da Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde dezembro de 2017, e, considerando que 

as Executadas sequer foram citadas, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela Exequente.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178222 Nr: 14062-03.2012.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO BORDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO TORRES DA MASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B
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 Pelo exposto, julgo improcedentes os embargos do devedor, para 

condenar o executado/embargante ao pagamento de R$ 50.500,00 

(cinquenta mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela; da multa contratual de R$ 5.048,25 (cinco 

mil, quarenta e oito reais, vinte e cinco centavos), com juros e correção a 

partir da citação, e ainda, para condená-lo nas custas processuais e 

honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

dada nos presentes embargos, devendo, pois, o embargado refazer suas 

contas e apresentá-las nos autos da execução. Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo do 

débito, considerando a sentença ora prolatada. Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais, e prossiga a execução.P.R.I.C.Sinop-MT, 

29 de novembro de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 118900 Nr: 11197-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS, CLÁUDIA TEREZINHA DUARTE LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 547/2009

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco 

S/A em face de Lazzarotto e Cia Ltda – Realiza Viagens e Cláudia 

Terezinha Duarte Lazzarotto.

Entre um ato e outro, designou-se audiência de conciliação, quando, 

então, as partes celebraram acordo, sendo que o processo foi suspenso, 

fls. 133/135.

Por fim, as Executadas, por petição de fls. 136, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 133/134, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 133/135.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270239 Nr: 9923-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9923-66.2016 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 5192-90.2017 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Sigma Agropecuária Ltda ajuizou “ação de execução de título extrajudicial 

para entrega de coisa incerta” em face de Vanderlei José Cioni e Maria 

Helena Alves Arruda Cioni.

A inicial foi recebida às fls. 27; os Executados foram citados às fls. 40, e 

as partes, por petição de fls. 64/65, compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 64/65, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem os autos.

Em apenso correm os embargos à execução, Autos nº 

5192-90.2017.811.0015, oposto pelos Executados/Embargantes, em face 

da ação executiva que lhe move a Exequente/embargada.

Frente à sentença proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 5192-90.2017.811.0015).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se ambos os processos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 294749 Nr: 5192-90.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES 

ARRUDA CIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Autos nº 9923-66.2016 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 5192-90.2017 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Sigma Agropecuária Ltda ajuizou “ação de execução de título extrajudicial 

para entrega de coisa incerta” em face de Vanderlei José Cioni e Maria 

Helena Alves Arruda Cioni.

A inicial foi recebida às fls. 27; os Executados foram citados às fls. 40, e 

as partes, por petição de fls. 64/65, compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 64/65, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem os autos.

Em apenso correm os embargos à execução, Autos nº 

5192-90.2017.811.0015, oposto pelos Executados/Embargantes, em face 

da ação executiva que lhe move a Exequente/embargada.

Frente à sentença proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 5192-90.2017.811.0015).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se ambos os processos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120663 Nr: 13030-65.2009.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA VIAGENS, 

CLÁUDIA TEREZINHA DUARTE LAZZAROTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341
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 Processo nº 13030-65.2009

Vistos, etc...

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 259309 Nr: 3274-85.2016.811.0015

 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: MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, MARCEL BAIADORI GONÇALVES - OAB:OAB/SP 

268.663, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:OAB/SP 

175.803

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 18, § 1º, I do Código de 

Defesa do Consumidor c/c art. 487, I do CPC, julgo parcialmente 

procedente a presente ação para condenar as requeridas, solidariamente, 

a substituírem o veículo Ford Fiesta SE da requerente, fls. 46/47, por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, 

sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de 

descumprimento desta decisão.Fica estabelecido que o produto viciado 

deverá ser colocado à disposição/devolvido das requeridas com o IPVA, 

seguro obrigatório DPVAT, licenciamento e eventuais multas devidamente 

pagos, sem qualquer gravame, bem como que as custas referentes a 

transferência, emplacamento e documentações dos veículos deverão ser 

suportadas por elas, eis que deram causa ao problema em 

tela.Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 29 de 

novembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111603 Nr: 3939-48.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEPIRA VEICULOS PIRACICABA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEILA APARECIDA 

ZANGIROLAMO FEREZINI - OAB:140017

 Processo nº 3939-48.2009

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que no prazo de 15 dias se manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 149/161.

Com ou sem a manifestação da Exequente, cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128968 Nr: 8183-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/ 12.090-A, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8183-83.2010

Vistos, etc...

BV Financeira S/A C.F.I. ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Elias de 

Paula.

A liminar foi deferida às fls. 26.

Tentou-se a citação do Réu e a apreensão do bem, mas ambas as 

diligências restaram infrutíferas, fls. 33, 49 e 83.

 Por petição de fls. 87/88, a Autora requereu a conversão da presente 

ação em ação de execução de título extrajudicial, o que foi deferido às fls. 

57/58.

Pode-se ver às fls. 103/104, a decisão que chamou o feito à ordem, 

revogando a decisão de fls. 57/58.

Entre um ato e outro, intimou-se a Autora, por seu advogado, para que 

cumprisse a decisão de fls. 103/104, (fls. 113), contudo, quedou-se inerte, 

fls. 115. Diante disso, intimou-se pessoalmente o representante legal da 

Autora, por AR, porém, este, também, manteve-se silente, fls. 115.

 Diante da falta de interesse da Autora na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde junho de 2017, e, considerando que o Réu 

sequer foi citado, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela Autora. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 239299 Nr: 11632-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA LAGNI CALESSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11632-73.2015

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Rosangela 

Lagni C. de Brito.

 Após a citação da Executada, por petição de fls. 35/36, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 44.

Por fim, a Exequente, por petição de fls. 53, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 35/36, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas, se existirem, pela executada.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 28 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 247373 Nr: 16750-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ PEREIRA DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16750-30.2015

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Alcides Alves 

Sobrinho.

Após a citação do Executado, por petição de fls. 34/35, a Exequente 

informou que o Sr. João Luiz Pereira de Vargas assumiu a dívida do 

Executado, requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 40.

Pode-se ver às fls. 43, a exclusão do Executado e a inclusão do Sr. João 

Luiz Pereira de Vargas no polo passivo da presente ação.

 Por fim, a Exequente, por petição de fls. 45, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 34/35, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas, se existirem, pelo executado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 28 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223065 Nr: 1473-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A LOCAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO COBRANÇA LTDA ME., AGAMENON MARTINS LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1473-71.2015

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Dimaq 

Campotrat Cuiabá Comercial Ltda em face de A Locação Prestadora de 

Serviço de Locação Cobrança Ltda Me e Agamenon Martins Leite Filho.

A inicial foi recebida às fls. 44, e os executados citados às fls. 57.

Pode-se ver às fls. 138/147, o auto de penhora, remoção, avaliação e 

depósito de uma máquina retroescavadeira, marca Yanmar, Modelo 

CBL40-LD, série 01105, Motor 48341 de propriedade dos Executados.

Por petição de fls. 153/157, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção da 

ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 153/157, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Defiro o desentranhamento dos cheques que instruíram a exordial 

solicitado às fls. 156, mediante cópia e termo nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 11934-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEPIRA VEICULOS PIRACICABA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEILA APARECIDA 

ZANGIROLAMO FEREZINI - OAB:140017

 Processo nº 11934-15.2009

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que no prazo de 15 dias se manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 114/118.

Com ou sem a manifestação da Exequente, cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 199831 Nr: 2525-39.2014.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2525-39.2014

Vistos etc...

Compulsando os autos, verifico que a Autora, por petição de fls. 64/65, 

informou que celebrou acordo com o Réu, no entanto, o referido 

instrumento não foi juntado aos autos.

Diante disso, intime-se a Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

traga aos autos o acordo celebrado com o Réu ou requeira a desistência 

da ação, sob pena de não homologação do acordo.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Autora, consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 118321 Nr: 10675-82.2009.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.R. NEVES NORTE, MERCÊS CRISTINA 

ROCHA DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MS/8125/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa à obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos, e consequentemente, PROCEDENTE a Ação 

Monitória, para CONDENAR as Rés/Embargantes ao pagamento de R$ R$ 

108.672,65 (cento e oito mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

da propositura da presente ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação.CONDENO as Rés/Embargantes ao pagamento das custa 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 
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da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 

30 de novembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103139 Nr: 10155-59.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA ENGENHARIA LTDA., GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759

 Dessa forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, e 

determino que o contador deste juízo proceda ao cálculo, na forma aqui 

estabelecida.Considerando que o valor depositado tornou-se 

incontroverso, desde já autorizo o seu levantamento pelos impugnados, e, 

havendo diferença a ser depositada pela impugnante, intime-se esta para 

que pague, com acréscimo de 10% referente à multa e mais honorários 

que fixo em 10%.Nos moldes do REsp 1.134.186 RS, CONDENO os 

exequentes/impugnados ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) (artigo 85, § 8º do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009652-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA BIEZUS LUCINI (AUTOR(A))

CELESTE ZANELLA GNOATTO (AUTOR(A))

DARCI LUCINI (AUTOR(A))

HELENA LUCINI GNOATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LOOF JUNIOR OAB - PR55813 (ADVOGADO(A))

LUCIANO DALMOLIN OAB - PR35588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON WILLERS (RÉU)

EDEGAR LUIZ LUCINI (RÉU)

JOCI PICCINI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009652-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

DARCI LUCINI, LUCILA BIEZUS LUCINI, CELESTE ZANELLA GNOATTO, 

HELENA LUCINI GNOATTO RÉU: JOCI PICCINI, AIRTON WILLERS, EDEGAR 

LUIZ LUCINI Vistos, etc... Considerando que a ação de nº 

1004810-46.2018.8.11.0015, que tramita pela 2ª Vara Cível foi distribuída 

antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da conexão 

existente entre as ações, uma vez que nos referidos autos encontram-se 

executando o contrato discutido no presente feito, incidindo, portanto, o 

disposto no art. 55, § 2º, I do CPC. De acordo com o art. 58 do novo CPC, 

“a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro 

processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. Pelo 

exposto, declino da competência em favor da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 1004810-46.2018.8.11.0015. Proceda-se as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010883-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rei da Estrada Truck Parts (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010883-34.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARCOS 

ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO RÉU: REI DA ESTRADA TRUCK PARTS 

Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o Autor é proprietário de vários veículos e 

imóveis, além de possuir uma voluptuosa quantia em aplicações, deste 

modo não pode ser considerado “necessitado” na concepção e para os 

fins da Lei que rege a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se o Autor para que regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes, bem como para que efetue o pagamento das custas 

judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada no 

Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 

2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010298-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010298-79.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos, etc. Trata-se 

de “ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização 

por danos morais com pedido de exibição de documentos e tutela de 

urgência” que Albina Pereira de Pinho Silva move contra Banco BMG S.A. 

Aduz a autora que desde o ano de 2009 realizou uma série de 

empréstimos consignados com o banco/requerido, sendo que entre 2012 e 

2013 utilizou um cartão de crédito fornecido também pelo banco/requerido, 

vindo a cancelar ele algum tempo depois, pagando todo e qualquer débito 

existente, não recebendo qualquer fatura desde então, no entanto alega 

que constatou a existência de um desconto de R$ 1.241,96 em seu 

holerite, referente ao tal cartão de crédito, que totaliza R$ 52.397,73. 

Esclarece que “procurou se informar sobre esse tipo de empréstimo 

(“cartão de crédito”), descobrindo que, enquanto o consumidor pensa 

estar contratando empréstimo consignado, na verdade, está realizando um 

saque do rotativo de um suposto cartão de crédito, sendo que os 

descontos em folha de pagamento se referem apenas ao pagamento do 

mínimo da “fatura”, nunca amortizando o saldo devedor, mas apenas o 

aumentando, criando dívida impagável e infinita, o que é inaceitável e não 

pode ser legitimado pelo Judiciário”, razão pela qual busca a tutela deste 

juízo a fim de que seja determinado ao banco/requerido que suspenda os 

descontos realizados em sua folha de pagamento. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso concreto, até pela própria natureza do pedido de 

exibição de documentos, não se pode falar em probabilidade do direito da 

autora ante a absoluta ausência de prova, até porque ela sequer trouxe 

aos autos o comprovante de que solicitou o cancelamento do referido 

cartão e efetuou o respectivo pagamento, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela antecipada no que concerne à suspensão dos descontos 

realizados em sua folha de pagamento acerca do “cartão de crédito”. 

Ademais, os holerites que instruíram a inicial evidenciam que o débito 

referente ao “cartão de crédito” vem sendo descontado mensalmente no 
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holerite da autora desde 02/2010, ID 16026802, além do que, o 

superendividamento dela não decorreu do referido desconto, mas sim dos 

diversos empréstimos consignados realizados posteriormente. Por fim, 

considerando que o objeto da presente ação é o débito oriundo do “cartão 

de crédito”, determino que o banco/requerido exiba em juízo, no prazo de 

defesa, cópia do contrato que deu origem ao débito denominado “cartão 

de crédito” descontado no holerite da autora, as respectivas faturas e a 

eventual disponibilização de empréstimo decorrente do referido cartão de 

crédito, especificando os valores emprestados, sob pena de admitir-se 

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia 

provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 404 do C.P.C. Muito 

embora a autora possua remuneração mensal bruta de R$ 18.519,82, a 

verdade é que os inúmeros empréstimos consignados em sua folha de 

pagamento ou descontados em sua conta corrente corroem boa parte do 

seu ganho mensal, pouco sobrando para a sua subsistência, conforme se 

verifica através dos documentos ID 16026810, ID 16026801 e ID 

16427292, razão pela qual defiro a ela os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Considerando que a autora manifestou não ter interesse 

na realização da audiência de conciliação/mediação, determino a citação 

do banco/requerido para integrar a relação processual, intimando-o para 

que se manifeste em cinco dias sobre o interesse ou não na realização da 

referida audiência. Havendo interesse, façam-me os autos cls. para 

designar audiência de conciliação, caso contrário, fica o requerido 

advertido de que o prazo para a contestação tem início a partir do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou 

após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001484-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIERSANTE MEDEIROS (REQUERENTE)

LETICIA PIERSANTE MEDEIROS (REQUERENTE)

DALVA ELOISA PIERSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO MATIAS (REQUERIDO)

JAILSON LEITE DE SOUSA (REQUERIDO)

CERES CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001484-78.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL movida por DALVA 

ELOISA PIERSANTE, VANESSA PIERSANTE MEDEIROS E LETÍCIA 

PIERSANTE MEDEIROS em face de CERES CAMARGO, JAILSON LEITE DE 

SOUZA E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO MATIAS. No Id 12039892, 

foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

impossibilidade de homologação do acordo, ante a ausência de 

representação de ambas as partes por advogado. Intimada, a parte autora 

reiterou o pedido para seja homologado o acordo celebrado 

extrajudicialmente entre as partes, aduzindo que a transação se trata de 

adendo ao acordo celebrado no processo Código 240928, bem como que 

não se vislumbra prejuízo jurídico ou financeiro as. Ademais, não sendo o 

entendimento deste Juízo, requer a intimação da parte requerida para que 

constitua advogado para proceder à ratificação dos termos do acordo (Id. 

12228964) DECIDO: Verifico que não merecem acolhimento os pedidos, 

tendo em vista que o acordo extrajudicial firmado sem a presença de 

advogado não comporta homologação, ante a manifesta 

descaracterização de convergência de vontades. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESPESA DAS PARTES. ADVOGADOS. AUSÊNCIA. VALIDADE DO 

ACORDO. SÚMULA VINCULANTE 1 DO STF. APLICAÇÃO. 1. Conforme 

estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de 

que, havendo transação entre os fundistas e a Caixa Econômica, com 

base na LC n. 110/2001, estabelecendo que "correrão por conta das 

partes os honorários devidos a seus respectivos advogados, mesmo que 

tenham sido objeto de condenação judicial", deve-se aplicar o disposto no 

art. 26, § 2º. do CPC/1973. 3. A transação extrajudicial entre a partes, sem 

a participação de seus advogados, com fulcro no art. 7º da LC 110/2001, 

constitui negócio jurídico válido e eficaz, somente se exigindo a presença 

dos procuradores no momento da homologação em juízo do acordo 

pactuado (Súmula Vinculante n. 1 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” 

(STJ - AgInt no REsp 1613627/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 18/04/2018) “APELAÇÃO 

CÍVEL - REALIZAÇÃO DE ACORDO - HOMOLOGAÇÃO. - Deve ser 

homologado o acordo celebrado pelas partes, caso seja firmado por 

pessoas capazes, titulares do direito em discussão, devidamente 

representadas por advogados, contenha objeto lícito, possível e 

determinado, além de não infringir a lei, por tal transação representar a 

vontade das partes, sendo a solução consensual o fim a ser buscado pelo 

Judiciário.- Recurso provido. Acordo homologado.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.151182-4/003, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro 

(JD Convocado) , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, 

publicação da súmula em 23/01/2018). Do mesmo modo, cabe à parte 

autora promover a regularização do acordo para fins de homologação por 

este juízo, já que foi quem protocolou o pedido. Ante o exposto, indefiro os 

pedidos e com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

de hipossuficiência e documento do Id 11997455. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002691-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN VICENTE DUARTE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora da data designada pelo perito João Gheller, para início dos 

trabalhos periciais como sendo 14 de Dezembro de 2018, às 13h, 

conforme documento de Id. 16610466.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007608-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PINHAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO n. 

1007608-77.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Data de Nascimento]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) Polo Ativo: Nome: MANOEL DE 

SOUZA PINHAO Endereço: Inexistente, 3065, Rua das Violetas Jd 

Oliveiras, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Polo Passivo: 

Terceiros interessados FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: O Requerente solicitou ao solicitar a 2ª via de seu 

assento civil notou que a grafia de seu nome e a grafia do nome de sua 

genitora foram escritos erroneamente. Necessita do documento atualizado 

para casar-se, eis que o cartório de registro civil está exigindo o 
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documento. Possui todos os seus documentos pessoais com o nome 

MANOEL DE SOUZA PINHÃO e o nome de sua genitora consta ESTETINA 

NOLASCO DE SOUZA, como é conhecido, constando em sua 2ª via de 

certidão de nascimento MANUEL DE SOUSA PINHÃO e de sua mãe 

ESTELINA NOLASCO DE SOUSA, gerando-lhe transtornos, motivo pela 

qual busca auxílio a este juízo. DESPACHO/ DECISÃO: Com fundamento no 

artigo 98 do CPC, os benefícios da assistência DEFIRO judiciária gratuita, 

eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-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, 

LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, digitei. SINOP, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004789-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONDOMINIO 

MONDRIAN RESIDENCIAL RÉU: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 16689722, e consequentemente 

redesigno a audiência que seria realizada no dia 28/11/2018 para o dia 

14/03/2019 às 15:30 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 13355856. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004789-70.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que, em 

razão de que houve conflito na pauta, redesigno a audiência para o dia 

14/03/2019, às 17:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007861-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.W. DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007861-65.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para requerer o que de direito, em 

cinco dias, ante a notícia de acordo de id 15892134. Sinop, 30 de 

novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006954-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LANZARINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006954-27.2017.8.11.0015 No Id 16460766 o 

requerente requer a nomeação como fiel depositário do veículo placa FQP 

4901, marca R/RANDON SR BA, ano 2014, objeto da lide, alegando que foi 

notificado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, onde o bem se 

encontra apreendido, solicitando a sua retirada, sob pena se ser levado a 

leilão. Ademais, pugnou pela autorização para trafegar com o veículo. 

Alternativamente, pugnou seja oficiado ao órgão competente para impedir 

o leilão do bem. DECIDO: Oficie-se à Superintencia Regional da Policia 

Federal solicitando informações se persiste o impedimento administrativo 

para circulação do veículo, bem como a sua apreensão. Oficie-se ao 

Presidente da Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão de Veículos 

e Bens de Terceiros da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 

Federal de Mato Grosso, comunicando o ajuizamento da demanda, na qual 

se discute a propriedade do veículo, a fim de que não seja o bem leiloado, 

até ulterior decisão em contrário. Ademais, sobre o pedido para que o 

requerente seja nomeado depositário do veículo e autorizado a trafegar, 

manifeste-se o requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se a decisão 

do Id 15896508.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013205-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMIZE AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FASBINDER OAB - 847.992.262-15 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARIA AMELIA CONTER DE SAO JOSE (REPRESENTADO)

 

Processo n. 1013205-61.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para, em querendo, impugnar a 

contestação de id. 15761323 e documentos, no prazo de quinze dias. 
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Sinop, 30 de novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILAGE LOCACAO DE CACAMBAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Processo n. 1000459-98.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO AS PARTES para, em querendo, manifestar sobre a 

contestação da denunciada a lide de id. 15882259 e documentos, no 

prazo de quinze dias. Sinop, 30 de novembro de 2018. Luiz Tércio 

Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011480-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTMAR BASTIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEVIR DAUDT COLACO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011480-03.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011484-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENJAMIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER RUFINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011484-40.2018.8.11.0015. Oficie-se a comarca 

deprecante, para apresentar a procuração conferida ao advogado da 

parte, conforme dispõe o art. 260 do CPC. Assim, cumprida a diligencia e, 

estando presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Decorrido o 

prazo, não cumprida as formalidades legais, devolva-se o presente feito 

ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ANTONIO BASTIAN (EXECUTADO)

MARISA FATIMA NOVAKOWSKI (EXECUTADO)

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005925-05.2018.8.11.0015 Ante o pedido de Id nº 

15044962, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cópia da matrícula atualizada dos imóveis dados em garantia 

(Id nº 14115449); bem como apresentar planilha com o cálculo do valor 

atualizado do débito. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FERRIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

NAIR FERNOBIO (RÉU)

NATALINA PACHECO MACHADO (RÉU)

EDSON TIMOTEO (RÉU)

LUIZ GENIR BATISTA MACHADO (RÉU)

TEREZINHA PIZANI DA SILVA (RÉU)

JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001315-91.2018.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006185-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONDSON FERNANDO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1006185-82.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em dez dias manifestar sobre BACENJUD realizado. Sinop-MT, 30 de 

novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182260 Nr: 3200-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROMERO RAVAZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre petição 

de fls. 129 a 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262062 Nr: 4906-49.2016.811.0015

 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: RUBENS PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que O AUTOR 

manifestasse nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108485 Nr: 833-78.2009.811.0015

 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 DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar 

sobre a adesão ao acordo referido no RE 591.797/SP.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332265 Nr: 10956-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA PIRES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDENCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(foram) devolvida(s)- (fls. 19/20).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 3371-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, MARIO UEDA, EMILIA SAEKO 

OSHITA UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado em SANTA CARMEM-MT, 

tendo em vista que a correspondência enviada foi devolvida com a alínea: 

"não procurado", devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225611 Nr: 3127-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPY RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFX TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Eunice, tendo em 

vista que a correspondência foi devolvida com a alínea: "não procurado", 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260443 Nr: 3998-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL da Empresa Contini & Contini Ltda - Açometal – 

Drº SAMIR HAMMOUD, OAB/MT 5265, do transito em julgado em 

22/02/2017, do recurso de Agravo de Instrumento nº 43241/2016, para as 
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providências de praxe.

 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3472-35.2010.811.0015

 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: LUCIRIO RAFAEL ROSSANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113236 Nr: 5614-46.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO FERREIRA, DEBORA 

FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(foram) devolvida(s) - (FLS. 123/124).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172120 Nr: 7365-63.2012.811.0015

 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: NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/ 12.090-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42277/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

DR. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para em cinco dias providenciar o 

comparecimento do AUTOR perante este Juízo a fim de ser intimado da 

decisão e alvará de fls. 100 a 115 e 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 9670-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA. - ME, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça no valor de R$42,00, para o cumprimento do Mandado para 

intimação da testemunha, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242686 Nr: 13777-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRINORTE - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO 

NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CALIXTO BORBA RIQUELEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a 

ser expedida para Várzea Grande-MT, tendo em vista que a carta foi 

devolvida com a alínae "ausente".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9233 Nr: 1317-50.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS, JOVACIR DA 

PENHA BREGONCI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TAJRA - 

OAB:77624/SP, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865

 Código nº 9233

Às fls. 376/377 a massa falida informou a conta judicial para transferência 

dos valores depositados nos autos, bem como requereu seja dada ciência 

ao representante do Ministério Público.

Entretanto, verifica-se que foi determinada a expedição de ofício ao Juízo 

Falimentar solicitando os dados bancários da conta judicial vinculado ao 

processo falimentar para a liberação dos valores depositados nestes 

autos.

Assim, embora informado pela massa falida, cumpra-se a decisão de fls. 

373, expedindo o ofício, com urgência.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Intime-se.

Sinop/MT, 29/11/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 9274-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Verifico que o executado foi devidamente citado para o cumprimento da 

obrigação às fls. 42. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito.
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Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

executada MARIA MADALENA PEREIRA – CPF nº 362.688.441-49, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 47.737,31 – quarenta e sete mil 

setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257470 Nr: 2207-85.2016.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GORDO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 257470

Às fls. 212/213 foi prolatada sentença, julgando extinto o feito, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, ante o 

não recolhimento das custas e taxa judiciárias.

A parte autora, às fls. 216/219, pugnou pela reconsideração da decisão, 

requerendo o parcelamento das custas processuais, ao fundamento de 

que ainda está pendente de julgamento o recurso de Agravo Regimental 

interposto nos autos do Agravo de Inst rumento n. 

1006021-02.2017.8.11.0000.

 DECIDO:

Verifico que não assiste razão à parte autora, tendo em vista que no 

ordenamento jurídico vigente não há previsão de pedido de 

reconsideração de sentença. Neste ponto, o artigo 485, §7º, do CPC prevê 

que, sendo interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os 

incisos do aludido dispositivo, o juiz terá o prazo de 05 (cinco) dias para 

retratar-se, o que não é caso dos autos.

Ademais, a sentença foi publicada em 06/06/2018 e o pedido foi 

protocolado em 12/07/2018, ou seja, após o decurso do prazo de recurso.

Por fim, o recurso de Agravo Regimental interposto nos autos do Agravo 

de Instrumento n. 1006021-02.2017.8.11.0000 não possui efeito 

suspensivo.

Desse modo, indefiro o pedido de fls. 216/219.

Oficie-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, comunicando nos autos 

do recurso de Agravo de Instrumento n. 1006021-02.2017.8.11.0000 a 

extinção do feito sem julgamento de mérito e o trânsito em julgado da 

sentença.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se.

Sinop/MT, 29/11/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 306840 Nr: 12850-68.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GRALAK NEIVERTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE COELHO - OAB:MT 

21.734/O, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - OAB:292.121-SP, KEILA 

CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84.676-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

DE EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução em apenso (Código nº. 

275438), com fulcro no artigo 485, IV, do CPC/2015, ante a inadequação 

da via eleita. Condeno a embargada ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, cuja condenação fica sobrestada, haja vista que 

lhe concedo a gratuidade da justiça, diante da declaração de 

hipossuficiência e demais argumentos deduzidos na ação principal.Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos em 

apenso – Código nº 275438. Após, arquivem-se estes autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 29 de novembro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8047 Nr: 1487-22.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Verifico que o executado foi devidamente citado às fls. 232, entretanto 

não pagou o débito. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma 

vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na 

ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 

853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado JÚLIO CÉSAR COELHO – CPF nº 112.964.023-04 até o limite do 

crédito exequendo R $ 18.437,65 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete 

reais e sessenta e cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis 

os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Ademais, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do 

executado em seu cadastro, conforme requerido às fls. 225/227, item “b”. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 4175-68.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA VARGAS 

CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 10.764, MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT
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 Verifico que o executado foi devidamente citado para o cumprimento da 

obrigação às fls. 52. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado SOLENIR DOS SANTOS – CPF nº 912.928.321-34, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 1.974,93 – mil novecentos e setenta e quatro 

reais e noventa e três centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96676 Nr: 3695-56.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Verifico que a executada foi devidamente intimada para o cumprimento da 

obrigação. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito, conforme 

consta na certidão de fls. 189.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

executada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SORRISO – SICREDI CELEIRO – 

CNPJ nº 26.555.235/0001-33, até o limite do crédito exequendo (R$ 

4.154,46 – quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275438 Nr: 13366-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GRALAK NEIVERTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROXILENE DE SOUZA ROCHA 

COVARI - OAB:20919

 Diante da atribuição do efeito suspensivo, concedido nos Embargos à 

Execução – 306840, aguarde-se o deslinde do referido feito.

Intimem-se.

 Sinop/MT, 29/11/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117323 Nr: 9650-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ

 (...)DECIDO:Verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado 

em 30/03/2015, ou seja, em data anterior ao deferimento do processo da 

recuperação judicial da executada em 20/06/2016 (fls. 245). Ademais, 

observa-se que a executada teve concedida a recuperação judicial e 

homologado o plano em 08/01/2018, conforme fls. 257/260.Assim, ante a 

homologação do plano de recuperação judicial, há a novação de todos os 

créditos anteriores ao pedido, os quais devem ficar a cargo do juízo 

universal, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005. Desta forma, o 

débito exequendo está sujeito ao juízo da recuperação judicial. Ademais, 

somente o juízo da recuperação judicial ostenta competência para 

determinar a constrição de bens da executada, circunstância que 

inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença.Destarte, cabe à 

parte exequente habilitar seu crédito junto ao juízo universal. (...)Assim, 

intime-se a exequente a providenciar a sua habilitação do crédito nos 

autos da recuperação judicial.Após, conclusos para extinção do 

feito.Intime-se.Sinop/MT, 29/11/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131423 Nr: 10639-06.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178-MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB-MT

 Verifico que o executado foi devidamente citado para o cumprimento da 
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obrigação às fls. 55v. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO E INVESTIMENTO – CNPJ nº 

01.149.953/0001-89, até o limite do crédito exequendo (R$ 27.948,43 – 

vinte e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214734 Nr: 14733-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIDE PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT

 Verifico que o executado foi devidamente citado para o cumprimento da 

obrigação às fls. 46. Entretanto não foi efetuado o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado ADEIDE PAULINO DA SILVA– CPF nº 168.659.508-52, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 65.947,06 – sessenta e cinco mil 

novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124517 Nr: 3729-60.2010.811.0015

 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: LUCIRIO RAFAEL ROSSANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:215010, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183867 Nr: 4908-24.2013.811.0015

 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 DENICOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - 

OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14.099/MT

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-OBRIGACIONAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por FERNANDA DENICOLO em face de OI S/A. O feito foi sentenciado às 

fls. 113/116, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, bem como do débito e 

condenado a requerida ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Às fls. 127, foi 

conhecido, porém rejeitado os embargos de declaração interposto pela 

requerida, bem como as fls. 148/161, foi negado provimento o recurso de 

apelação interposto pela requerida, de forma que foi mantida na íntegra a 

sentença de fls. 113/116. Às fls. 171/214, a parte requerida se manifestou 

alegando que está em recuperação judicial, motivo pelo qual deve haver a 

suspensão do processo. Às fls. 219, a requerente pugnou pelo 

prosseguimento do feito com a intimação da requerida para cumprir 

voluntariamente com a sentença. Assim, às fls. 223, foi oficiado ao Juízo 

Falimentar solicitando informações acerca da recuperação judicial, não 

obtendo resposta, segundo certidão de fls. 224. DECIDO. Verifico que o 

crédito discutido nos autos, proveniente da sentença de fls. 113/116 e 

acórdão de fls. 148/161, nasceu com a ocorrência do evento danoso, 

ocorrido no mês de Abril de 2013, conforme exordial, sendo este anterior 

a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 

requerida (29/06/2016, fls. 171/214). Assim, pelo fato de o crédito 

exequendo ser oriundo de fato preexistente à recuperação judicial da 

requerida, será necessário a habilitação e inclusão do requerente no 

processo de recuperação judicial da ré. Nesse sentido: (...) Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a 

sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da requerida, juntando 

aos autos o comprovante de habilitação. Após a comprovação, 

permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, 

até a juntada do comprovante de quitação do débito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190971 Nr: 12591-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MARTINS BEZERRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 147.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 9670-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA. - ME, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante a certidão de fls. 85, redesigno a audiência de instrução para o dia 

20/02/2019, às 13h30min.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120015 Nr: 12138-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MANOEL DOS SANTOS LIMA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDOMAR ROBERTO DE SOUZA (ALUMÍNIO 

SOUZAMAR), RODRIGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RILDOMAR ROBERTO DE SOUZA 

(ALUMÍNIO SOUZAMAR), brasileiro(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE Rildomar Roberto de Souza (Alumínio 

Souzamar), (art. 513, §2º, II e IV do CPC) para cumprir a obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 

10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor do débito.

Despacho/Decisão: Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de 

fls. 323/333.Intime-se os requeridos, Rodrigo de Souza, por carta com 

aviso de recebimento, e Rildomar Roberto de Souza (Alumínio Souzamar), 

por edital (art. 513, §2º, II e IV do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.Não satisfeita a obrigação, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 325.Intimem-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, YARA APARECIDA 

CORREA REALI, digitei.

Sinop, 25 de outubro de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011390-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011390-29.2017.8.11.0015 Verifico que o executado 

foi devidamente citado para o cumprimento da obrigação. Entretanto não 

foi efetuado o pagamento do débito, conforme certidão de ID nº 16638047. 

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR 

ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao 

apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0. Assim, DEFIRO o pedido de 

penhora de ativos financeiros em nome do executado ITACIARA MOTORS 

LTDA – CNPJ nº 02.345.431/0001-15, até o limite do crédito exequendo 

(R$12.318,53 - DOZE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E 

TRES CENTAVOS), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado 

o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008400-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SAUER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008400-65.2017.8.11.0015 Verifico que o executado 

foi devidamente citado para o cumprimento da obrigação. Entretanto não 

foi efetuado o pagamento do débito, conforme petição de ID nº 15604651. 

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR 

ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao 

apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 
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esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0. Assim, DEFIRO o pedido de 

penhora de ativos financeiros em nome do executado RONALDO SAUER – 

CPF nº 430.766.450-72, até o limite do crédito exequendo (R$ 13.538,09 – 

treze mil e quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011469-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011469-71.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005887-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE SOUSA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005887-90.2018.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que a requerida, embora devidamente citada (ID nº 14556180), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

16715416. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013826-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA TRUCOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON COSTA COIMBRA (RÉU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1013826-58-2017.8.11.0015 Indefiro o pedido de 

citação por edital de ID 15193394, uma vez que a citação editalícia 

somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do CPC. Deste 

modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas as 

possibilidades de obter a localização do endereço do requerido, Anderson 

Costa Coimbra. Assim, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços, 

através do Sistema de Convênios do TJMT, APOLO e Siel. Após, se a 

resposta for positiva, cumpra-se a decisão de ID 13842289. Restando 

infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito. Ademais, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a contestação 

de ID 15028565 (art. 100, CPC/2015). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001215-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1001215-73.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença, de ID 16027311. Intime-se a parte executada 

para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, conforme a 

sentença ID 15287708, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. 

Não satisfeita a obrigação, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004980-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

LUCIMAR ROBERTO PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004980-52.2017.8.11.0015 Com fulcro no art. 319, §1º 

do CPC, defiro e determino a busca de endereço do requerido LUCIMAR 

ROBERTO PINTO, CPF n° 830.222.871- 00 e WANDER LIMPEZAS 

URBANAS E CONTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 07.296.691/0001-61, 

através do TJMT, APOLO E SIEL. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, expeça-se mandado de citação, nos termos da decisão de 

ID nº 13945220. Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001646-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001646-73.2018.8.11.0015 Ante o pedido de citação por 

hora certa, verifico que esta somente deverá ocorrer caso o oficial de 

justiça, na análise do caso concreto, observar a existência dos elementos 

subjetivos previstos no art. 252 do CPC, não cabendo ao juiz deferir o 

pedido. Desentranhe-se o mandado para efetivo cumprimento. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008920-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008920-25.2017.8.11.0015 Ante o pedido de citação por 

hora certa, verifico que esta somente deverá ocorrer caso o oficial de 

justiça, na análise do caso concreto, observar a existência dos elementos 

subjetivos previstos no art. 252 do CPC, não cabendo ao juiz deferir o 

pedido. Desta forma, expeça-se novo mandado de citação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça observar se há a necessidade de citação por hora certa. 

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009003-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009003-07.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 16446018. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

j u l g a m e n t o  d o  m é r i t o ,  o  P r o c e s s o  n º 

1009003-07.2018.8.11.0015.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

c/c COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS E EXTINÇÃO DA 

RELAÇÃO EX LOCATO movida por FURQUIM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL 

LTDA em face de DISMOBRÁS – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A. Revogo a liminar 

concedida no ID nº 15290327. Transitada esta em julgado, expeça-se 

alvará eletrônico para liberação dos valores depositados judicialmente (ID 

nº 15421918), transferindo o valor vinculado aos autos para a conta 

indicada no acordo, em favor do requerente. Após, pagas as custas pela 

parte autora (ID nº 16446018), arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011088-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011088-63.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Nomeio inventariante FRANCISCO DIAS. 3. Intime-o da nomeação, bem 

como para que preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Prestado o compromisso, intime-o 

para que apresente as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

das quais deverá ser lavrado termo circunstanciado. 5. Apresentada as 

primeiras declarações e lavrado termo circunstanciado, citem-se as partes 

não representadas, bem como intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as primeiras 

declarações, nos termos do artigo 627 do Código de processo Civil. 6. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para decisão. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 29 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011212-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. O. D. (AUTOR(A))

D. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011212-46.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. 2. Após, retornem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 29 de 

novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001258-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

MARIANI GRACIELI DUTRA OAB - 003.926.280-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001258-10.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 22.488,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos, Guarda] Parte Autora: AUTOR(A): I. S. 

Parte Ré: RÉU: DANIEL SCHREINER Certifico, para os efeitos de direito, que 

em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos com a finalidade de proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora para que adote as 

providências necessárias no sentido de que esta (a parte autora) 

compareça, perante este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o 
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Termo de Guarda expedido nestes autos, em conformidade com a r. 

decisão (ID 10887606). , 30 de novembro de 2018 ELAIR FÁTIMA VEIGA 

DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) de Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT. Proc. 1001249-82.2016.8.11.0015 

DORVALINO LUIZ ZULIAN, já qualificado no processo supra referido, por 

seu Advogado infra firmado, vem à presença de Vossa Excelência, 

informar que cumpriu o acordo procedendo a transferência do veículo, 

bem como quitando todos os débitos conforme documentos que segue. 

Nestes termos, Pede deferimento. Sinop, 28 de novembro de 2018. LUIZ 

IORI Advogado

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158804 Nr: 6043-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE VINCENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, ERICA APARECIDA PACHECO MOCKER PAIVA - 

OAB:MT/10.766

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE 

TAGLIAMENTO PINAS, para devolução dos autos nº 

6043-42.2011.811.0015, Protocolo 158804, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173425 Nr: 8627-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: LBM, KBM, RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 1º e 2º, ambos da Lei n. 

6.858/1980, JULGO PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, DEFIRO 

a expedição do alvará pretendido, autorizando os requerentes levantarem, 

cada um, um terço, a integralidade dos valores existentes em conta 

bancária de titularidade do “de cujus” Nelson Mesch junto à Caixa 

Econômica Federal. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por oportuno, considerando que os instrumentos 

procuratórios de fls. 12/14 outorgam poderes para receber à advogada 

subscritora da peça de fls. 57/58. Proceda-se ao levantamento dos 

valores existentes para a conta bancária indicada à fl. 57.Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

atinente alvará e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228590 Nr: 4780-33.2015.811.0015

 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: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY DA SILVA BERGAMIN 

BENTO - OAB:18696/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovarem a 

posse ou a propriedade dos veículos descritos nos itens “c” e “d”, do 

acordo de fls. 91/94, sob pena de exclusão dos bens da partilha.

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retorne o feito concluso.

3. Intime-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170164 Nr: 5213-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: TRDSU, LRU, GRU, LRU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da petição de fls. 39, com fulcro no art. 1.806 do Código Civil, 

determino a lavratura de termo judicial de renúncia da herança.

2. Após, intimem-se pessoalmente os herdeiros, para que compareçam em 

juízo, em 05 (cinco) dias, a fim de assinarem termo judicial de renúncia da 

herança.

 2.1. Se necessária a expedição de Carta Precatória, a mesma deverá ir 

acompanhada com o respectivo termo para o recolhimento da assinatura 

do herdeiro.

3. Oficie-se a Previdência do Município para que informe, em 10 (dez) dias, 

a existência de beneficiários habilitados em nome do “de cujus”.

4. Cumpridas as determinações anteriores, e vinda a resposta do ofício, 

voltem-me conclusos para decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165493 Nr: 339-14.2012.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM, MIAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 917, § 4º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, incido IV, do Código de Processo 

C i v i l . S e m  c u s t a s .  S e m  c o n d e n a ç ã o  e m  h o n o r á r i o s 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado desta decisão, translade-se fotocópia da presente 

decisão para os autos da execução, arquivando-se estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160613 Nr: 8031-98.2011.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAM, MIAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janeglady Peres de Brito 

Taques - OAB:17.149-MT, JOELMA ZAMBIASI - OAB:14.471-A, Paula 

Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o lapso temporal, intime-se a parte exequente, por meio do 

advogado constituído nos autos, para que, em 05 (cinco) dias, faça os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

2. Após, retorne o feito concluso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189486 Nr: 10838-23.2013.811.0015

 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: AAPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAP, ACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, TIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em 

consequentemente, minoro os alimentos devidos pelo requerente Antônio 

Alves Pereira Júnior a sua filha Maria Clara Alves Pereira, fixando tal 

verba no valor correspondente a 22,2% (vinte e dois vírgula dois por 

cento) do salário mínimo, acrescidos de metade das despesas com 

material escolar, farmacêuticas, odontológicas e médico-hospitalares, não 

acobertadas pela rede pública. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição de 

necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade da 

justiça e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244818 Nr: 14972-25.2015.811.0015

 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: RTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBSP, CBSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:OAB/MT 8011

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 28 de maio de 2019, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta e, ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175740 Nr: 11372-98.2012.811.0015

 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: JMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

existência da união estável havida entre Jéssica Martins Merlo e Rafael da 

Rosa, iniciada em por volta de março de 2011 e finda em 08.07.2012, com 

o falecimento deste. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. No entanto, em face da gratuidade da justiça, a 

qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança 

de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128161 Nr: 7375-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: IMDS, AMDSS, ACDSS, AMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte autora Allison Mauricio da Silva Santana 

atingiu a maioridade civil, determino a intimação deste, por meio do 

advogado constituído e, se inerte, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, regularizar a sua representação processual, oportunidade em 

que deverá realizar os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127297 Nr: 6511-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro na Lei 6.858/1980, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DEFIRO a expedição 

do alvará pretendido, autorizando os requerentes Maria De Fátima Dos 

Santos, Maria Roseli Dos Santos, Maria Rosa Dos Santos e Rosineia Dos 

Santos a levantar, cada um, 20% (vinte por cento) dos valores existentes 

a título de PIS/FGTS em nome de Geraldo Francisco dos Santos junto à 

Caixa Econômica Federal, resguardando 20% (vinte por cento) dos 

respectivos valores ao herdeiro não habilitado nos autos. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios.Previamente a expedição do alvará, intime-se 

a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe todos os 

dados pessoais do herdeiro não habilitado. Informado os dados, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que proceda a 

transferência de 20% (vinte por cento) dos valores existentes a título de 

PIS/FGTS em nome de José Sulino Barbosa à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Após a transferência, deverá a Sra. 
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Gestora proceder a vinculação dos valores ao presente feito, 

permanecendo a cota parte do herdeiro depositada na Conta Única, até 

eventual comparecimento.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará para cada um dos requerentes e, em seguida, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202263 Nr: 4718-27.2014.811.0015

 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: FCADN, APDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defensora Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 119.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111433 Nr: 3707-36.2009.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: SDCF, JRF, AWF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por meio do patrono constituído nos autos, para 

se manifestar, em 10 (dez) dias, acerca dos documentos colacionados às 

fls. 79/82, sob pena de preclusão.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Intima-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204057 Nr: 6236-52.2014.811.0015

 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: IDS, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 28 de maio de 2019, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta e, ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225417 Nr: 2997-06.2015.811.0015

 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: GMML, JGTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, intimem-se as 

partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se a determinação de fls. 

656/670 e, em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200230 Nr: 2903-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: CT, IBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO WAGNER ZANATTO 

- OAB:MT/7284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Alvará proposta por Cosme Teixeira e Iolanda Bacarin 

Teixeira, visando o levantamento de valores deixados, a título de FGTS, 

por seu filho, Adriano Teixeira, falecido em 21.09.2006. Juntou 

documentos (fls. 08/13).

Às fls. 14/15, foi determinada expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal a fim de verificar a existência de eventuais valores em conta 

bancária, bem como ao INSS para informarem acerca da existência de 

beneficiários em nome do falecido.

A Previdência Social informou sobre a inexistência de beneficiários 

cadastrados (fl. 19).

A Caixa Econômica Federal informou acerca da ausência de valores em 

nome do falecido (fl. 21).

Instada a se manifestar, a parte requerente pugnou pela expedição de 

novo ofício à instituição financeira, a fim de que juntasse aos autos extrato 

do sistema, comprovando a ausência de valores (fl. 22). Todavia, o pleito 

foi indeferido à fl. 24.

Intimada, por meio do advogado constituído, a dar prosseguimento ao feito, 

a parte requerente quedou-se inerte (fl. 26).

Intimada pessoalmente (fl. 31), deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação (fl. 32).

O Ministério Público requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo 

intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte requerente demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 164672 Nr: 12619-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: ICCDR, GCDR, SCDR, CCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição pemranente

Considerando o lapso temporal, intime-se a parte autora, por meio do 

advogado constituído nos autos, para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

comprovado o recolhimento total do ITCMD.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159567 Nr: 6874-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: KDS, MADS, SGDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Com fulcro no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora, por meio do advogado constituído nos autos, para se manifestar, 

em 10 (dez) dias, acerca de eventual perda do objeto pelo alcance da 

maioridade das partes, oportunidade em que deverá regularizar a 

representação processual dos mesmos, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223648 Nr: 1855-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO promovida por 

Liddya Borges da Silva em face de Cassio Wilson Villani Mota, visando à 

busca e apreensão do filho em comum, haja vista a recusa do requerido 

em devolvê-lo. Juntou documentos de fls. 14/31.

À fl. 32/33, foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão do 

menor.

No ato do cumprimento do mandado, a parte autora informou que o 

requerido devolveu a criança sem resistência, pouco antes (fl. 35).

O Ministério Público requereu a extinção do processo sem a resolução do 

mérito (fl. 39/39-v).

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A busca e apreensão de menor é medida satisfativa cautelar com o 

objetivo de devolver o incapaz ao possuidor de sua guarda judicial.

No caso dos autos, deferido o pleito cautelar, no ato do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, foi constatado que o menor já fora 

devolvido à genitora.

 Assim, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir, de 

modo que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do objeto da demanda, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 320085 Nr: 3120-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDAC, ACBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOZIELLEN DE ARAÚJO 

BARROS - OAB:22.781-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Primeiramente, intime-se a parte exequente para que informe, em 05 

(cinco) dias, conta bancária de titularidade da genitora do menor, ou do 

menor, para depósito dos valores alimentícios, sob pena de preclusão e, 

após a indicação da conta bancária, oficie-se o empregador do executado 

para que proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos de fl. 

19, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Solicite-se informações a respeito do cumprimento da Carta Precatória 

expedida à fl. 20-A.

2.1 Caso reste infrutífera a tentativa de citação no endereço de fl. 20-A, 

expeça-se nova Carta Precatória para tentativa de citação no endereço de 

fl. 22, nos moldes de fl. 20.

 3. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, em 10 (dez) dias.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 338865 Nr: 15314-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRF, TDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente a emendar a petição inicial, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do Código de Processo Civil), 

colacionando aos autos fotocópia do título judicial que se pretende 

executar, oportunidade em que deverá informar se pretende o 

prosseguimento da execução pelo rito da constrição patrimonial ou 

coerção física (artigos 528, e 523, do mesmo instituto legal), adequando o 

cálculo e os pedidos para tanto.

 Deverá, ainda, informar, no mesmo prazo, se o processo de 

conhecimento que definiu os alimentos tramitou neste juízo, momento em 

que a parte exequente deverá relatar se o requereu cumprimento de 

sentença nos mesmos autos que ocorreu o processo de conhecimento e, 

em caso positivo, qual rito foi perseguido.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 338116 Nr: 14845-82.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAF, JMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas 

anteriores ao início da execução, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Por oportuno, consigno que pela ausência de previsão legal, deixo de 

fixar honorários advocatícios pelo rito da coerção pessoal (art. 528, do 

Código de Processo Civil).
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5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231839 Nr: 6766-22.2015.811.0015

 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: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

existência da união estável havida entre Admilson Monteiro e Jessika 

Lohanne de Souza, iniciada aproximadamente 02.05.2012 em e finda em 

02.05.2015, com o falecimento daquele. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em face da gratuidade da 

justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107733 Nr: 121-88.2009.811.0015

 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: CRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, LJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o reconhecimento da procedência do pedido formulado às fls. 

60/63, no tocante ao reconhecimento da paternidade e, 

consequentemente, declaro que Cesar Rideky Liyama é filho biológico de 

Jules Christhian Gomes. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, incisos I e III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face 

da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 

3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o assento de 

nascimento Cesar Rideky Liyama, excluindo-se o nome paterno de Laercio 

Junji Liyama, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai biológico, 

Jules Christhian Gomes, e os nomes de seus avós paternos, 

observando-se a retificação do assento de sua genitora, passando o 

requerente a se chamar Cesar Rideky Dinarte Soares Gomes, 

permanecendo inalterados os demais dados.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 18412-29.2015.811.0015

 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: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSB, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

O artigo 6º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil assim determina:

Art. 6º O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 

5º, § 3º, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de 

recepção, comunicando, após, o Juízo.

Por sua vez, o art. 5º, §3º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, dispõe:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Destarte, pela leitura dos dispositivos legais, a notificação acerca de 

renúncia de mandato judicial é ônus que pertence ao advogado outrora 

constituído.

 Diante do exposto e, considerando o documento de fl. 36, intime-se o 

causídico da referida documentação, via DJE, Dr. José Everaldo de Souza 

Macedo, a comprovar a respectiva notificação da parte autora, em 15 

(quinze) dias, acerca da renúncia ao mandato, sob pena de 

responsabilidade administrativa.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224562 Nr: 2492-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAB, WDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB:6739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mér i to .Sem cus tas .  Sem condenação  em honorá r ios 

advocatícios.Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273803 Nr: 12266-35.2016.811.0015

 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: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ricardo Prux - 

OAB:OAB/RS nº 27303

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 28 de maio de 2019, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218619 Nr: 17393-22.2014.811.0015

 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: ADDA, ACDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDA, NCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 
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(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, 

consequentemente, concedo a guarda de Ana Clara de Assis Marques à 

requerente Alenir Dias de Assis. Por conseguinte, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento aos réus (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245150 Nr: 15193-08.2015.811.0015

 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: MEPO, AGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP, MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

consequentemente, concedo a guarda do menor Matheus Enryque Pereira 

Oliveira ao seu genitor, com período de convivência de forma livre 

mediante prévia comunicação e, por conseguinte, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado da sentença, expeça-se o termo de guarda e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250891 Nr: 18738-86.2015.811.0015

 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: LADSN, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, concedo a guarda da menor Letícia dos Santos 

Strunz à genitora, regulamentando o direito de visitas do genitor de forma 

livre e, ainda, condeno o requerido Gunter Strunz a pagar mensalmente à 

filha Letícia dos Santos Strunz, a título de alimentos, a importância 

correspondente 30% (trinta por cento) do salário mínimo, acrescidos de 

metade das despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e de 

material escolar, não acobertadas pela rede pública, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, . Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de 

guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268082 Nr: 8447-90.2016.811.0015

 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: ATF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes, por intermédio dos patronos constituído nos 

autos, para que, em 10 (dez) dias, comprovem a posse ou propriedade do 

veículo Honda CG Titan, bem como dos imóveis mencionados no acordo de 

fls. 20/92, sob pena de exclusão dos referidos bens da partilha.

2. Em seguida, retorne o feito concluso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205551 Nr: 7414-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 53/57.

2. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

3. Intime-se a parte executada, Renato de Campos Machado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 

1º e 3º do código de Processo Civil.

4. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

5. Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011507-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MOTA ESPOSITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1011507-83.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VICENTE MOTA ESPOSITO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER 

CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos 

da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a 

qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) 

com vistas à eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às 

decisões judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de 

assistência à saúde pública: a) orientação aos magistrados para que 

remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, 

pedidos de providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não 

contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – 

Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268719 Nr: 8927-68.2016.811.0015

 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: CLAUDINEI LINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 125/138 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292209 Nr: 3609-70.2017.811.0015

 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: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE: Vistos etc. I - DETERMINO 

a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208818 Nr: 10058-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE UNIÃO LTDA., JOÃO DA 

SILVA, JOSELAINE MACHADO MUNHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 45/46, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100571 Nr: 7580-78.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARLOS DOS SANTOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 Vistos etc.

I – Conforme DECISÃO de fls. 202-204 e CERTIDÃO de fls. 214, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 14.636,48, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180936 Nr: 1804-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE LÚCIA BREMBATI AGAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 150-152 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 148-149 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 149, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 171183 Nr: 6382-64.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI FRANCISCHINI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, NATHALIA ALEXANDRE RAMOS - OAB:MT-15044 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 115-116 e fls. 

117-118, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, nos importes de R$ 988,27 e R$ 19.765,46, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 162663 Nr: 10455-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI NEUHAUS RASCHE, EGON RASCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de fls. 203/204 INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, atestando a 

necessidade da CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

II – Sem prejuízo da determinação acima, em razão do TRÂNSITO EM 

JULGADO da SENTENÇA proferida nos autos Cód. Apolo nº 124832, 

PROCEDA à Secretaria da Vara as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

APOLO, bem como, na CAPA DOS AUTOS;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172254 Nr: 7444-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do 

DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SINOP/MT (ou quem as 

vezes o fizer), para, no prazo de 24 horas, dar CUMPRIMENTO à sentença 

judicial transitada em julgado (fls. 08/10), SOB PENA DE BLOQUEIO 

JUDICIAL.III - INDEFIRO o pedido de PRISÃO do SECRETÁRIO ESTADUAL 

DE SAÚDE por eventual DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. INDEFIRO 

a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no 

caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o 

erário, como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. V – Por fim, 

DEFIRO, em caso de INÉRCIA dos Requeridos, o ENCAMINHAMENTO de 

CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam 

adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO 

da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código Penal).VI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 159308 Nr: 6600-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDERALDO JOSÉ PEREIRA, EDNALDA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, na 

qual o EXEQUENTE busca a efetividade da sentença de fls. 22/37, que 

condenou os executados a disponibilizarem os medicamentos “Retemic 

(Cloridrato de Oxibutina) 5mg; Sirdalud (Cloridrato de Tizanidina) 2mg; 

Macrodantina (Nitrofurantoina) 100 mg; Urinilax (Sorbitol + Laurilsulfato de 

Sódio) 714mg; Baclofeno 10mg; Nistatina + Oxido de Zinco pomada; 

Pomada Kollagenase e Ky gel”.II - Assim, DEFIRO em parte o PETITÓRIO 

subscrito pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo 

de Sinop/MT às fls. 366/367. Por conseguinte, INTIME-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL DE 

SAÚDE EM SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para, no prazo de 24 horas, darem 

CUMPRIMENTO à sentença judicial transitada em julgado (fls. 22/37), SOB 

PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.III - INDEFIRO o pedido de PRISÃO do 

SECRETÁRIO ESTADUAL e MUNICIPAL DE SAÚDE por eventual 

DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis que NÃO se trata de 

nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição Federal 

(dívida alimentar), reconhecidos legalmente. IV – Ainda, INDEFIRO a 

imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso 

em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. V – Por fim, 

DEFIRO, em caso de INÉRCIA do EXECUTADO, o ENCAMINHAMENTO de 

CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam 

adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO 

da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código Penal).VI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177409 Nr: 13206-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante do TRÂNSITO EM JULGADO da SENTENÇA proferida 

nos autos Cód. Apolo nº 123429, CONVERTO o presente CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO de SENTENÇA em DEFINITIVO, devendo a Secretaria da Vara 

promover as respectivas RETIFICAÇÕES no SISTEMA APOLO, bem como, 

na CAPA DOS AUTOS; II – INTIME-SE o EXECUTADO ESTADO DE MATO 

GROSSO, eis que “INAUGURADA NOVA FASE PROCESSUAL” 

(Cumprimento Definitivo da Sentença), para que, no PRAZO de 24 (vinte e 

quatro) horas, nos termos do art. 815 do CPC/2015, CUMPRA a 

OBRIGAÇÃO constante na SENTENÇA acostada às fls. 11/15, sob pena 

de PENHORA de VALORES via BACENJUD para satisfação do direito do 

Exequente, devendo, ser NOTIFICADO o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta decisão;III – 

INDEFIRO o PLEITO de PRISÃO do SECRETÁRIO ESTADUAL e MUNICIPAL 

DE SAÚDE por eventual DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. IV – 

Ainda, INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. V – Por fim, DEFIRO, em caso de INÉRCIA do EXECUTADO, o 
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ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal).VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182619 Nr: 3591-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA DELIBERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 126-127, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 903,30, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167017 Nr: 1853-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:15664/MT, LILIANE ANDREA 

DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 “Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO até seus ulteriores 

termos.DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que 

não é admitido em objeção de pré-executividade quando rejeitada. Isso 

porque, na execução, já de antemão é fixada a verba honorária e a 

superveniência do incidente, que nada mais é que a participação no 

processo em que foi previamente estipulada a verba honorária, não altera 

essa fixação. Vencido o Executado, como a verba de sucumbência já foi 

previamente fixada, não cabe nova condenação.Por fim, DEFIRO o PEDIDO 

formulado às fls. 176-177, eis que a SENTENÇA DE EFEITO PARCIAL de 

fls. 98-101 declarou a ILEGITIMIDADE PASSIVA dos Executados Renato 

David Prante e Neri José Chiarello, razão pela qual DETERMINO a 

INTIMAÇÃO do Exequente Estado de Mato Grosso para que forneça 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA em favor daqueles 

Executados, referente à CDA nº 2012278. INTIMEM-SE as partes desta 

DECISÃO.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175763 Nr: 11400-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BONDESPACHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 252-253, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.553,85, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179673 Nr: 460-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI LUIZ OBADOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de fls. 219/220 INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, atestando a 

necessidade da CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

II – Com o aporte, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 225762 Nr: 3248-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDI MARINO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de fls. 126/127 INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, atestando a 

necessidade da CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

II – Com o aporte, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 229097 Nr: 5091-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO IRINEU SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de fls. 77-78, INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, TRAGA aos autos DOCUMENTOS que comprovem a 

necessidade do AUTOR na continuidade do tratamento, eis que o último 

acostado aos autos às fls. 54, está defasado (2016);

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161576 Nr: 9166-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FONSECA HUDYMA, JEFERSON FONSECA 

HUDYMA, MARIO HUDYMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, DANIELA SEEFELD WERNER - 
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OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos etc.

I – CONSIDERANDO a DECISÃO proferida em REEXAME NECESSÁRIO pelo 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT (fls. 181-183), a qual retificou parcialmente a 

SENTENÇA prolatada nos autos, tão SOMENTE para EXCLUIR A MULTA 

PUNITIVA fixada, INDEFIRO o PEDIDO de fls. 221-222.

II – Outrossim, considerando a certidão de fls. 215, INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, INFORMAR nos autos se o EXECUTADO ESTADO DE MATO 

GROSSO CUMPRIU ao COMANDO JUDICIAL de fls. 208-209.

III – PROCEDA a SECRETARIA desta VARA a abertura do segundo volume 

dos autos, vez que este volume já ultrapassou as 200 páginas, BEM 

COMO, EXCLUA do sistema APOLO e da capa dos autos o MUNICÍPIO DE 

SINOP do polo passivo da lide, de acordo com determinação de fls. 64.

IV - Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 652-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Vistos etc.

 I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 158-163), na qual 

CONFIRMOU A LIMINAR concedida às fls. 93-104, em que DETERMINOU ao 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO que disponibilizasse a parte 

AUTORA o medicamento “QUETIAPINA 100mg”;

II - PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de fls. 306, INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, esclarecer os PEDIDOS dos medicamentos de fls. 269 

(Depakote); fls. 275 (Quetiapina 200mg); fls. 306 (Osteoform 70mg, 

Prosso, Rivotril, Donaren e Bupropiona);

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 278489 Nr: 15117-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARANHÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, na 

qual a parte EXEQUENTE busca dar efetividade à sentença carreada aos 

autos (fls. 08/13), que condenou os executados a disponibilizarem o 

tratamento de que necessita, qual seja, “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA 

COLUNA CERVICAL e MEDICAMENTO CODEÍNA (PACO) 30MG, 60 

COMPRIMIDOS/MÊS”. II - Assim, DEFIRO em parte o PETITÓRIO subscrito 

pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo de 

Sinop/MT às fls. 29/30. Por conseguinte, INTIME-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM 

SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SAÚDE (ou quem 

as vezes o fizer), para, no prazo de 24 horas, darem CUMPRIMENTO à 

sentença judicial que confirmou a liminar concedida à exequente (fls. 

08/13), SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.III - INDEFIRO o pedido de 

PRISÃO do SECRETÁRIO ESTADUAL e MUNICIPAL DE SAÚDE por eventual 

DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis que NÃO se trata de 

nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição Federal 

(dívida alimentar), reconhecidos legalmente. IV – Ainda, INDEFIRO a 

imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso 

em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. V – Por fim, 

DEFIRO, em caso de INÉRCIA dos EXECUTADOS, o ENCAMINHAMENTO de 

CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam 

adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO 

da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código Penal).VI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 270259 Nr: 9942-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESUINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, na 

qual a parte EXEQUENTE busca dar efetividade à sentença carreada aos 

autos (fls. 07v/09), que condenou os executados a disponibilizarem ao 

exequente o tratamento de que necessita, qual seja, os medicamentos 

“VILDAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 1000mg”. II - Assim, DEFIRO em 

parte o PETITÓRIO subscrito pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso – Núcleo de Sinop/MT às fls. 63/64. Por conseguinte, INTIME-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SAÚDE EM SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para, no prazo de 24 

horas, darem CUMPRIMENTO à sentença judicial que confirmou a liminar 

concedida à exequente (fls. 07v/09), SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.III 

- INDEFIRO o pedido de PRISÃO do SECRETÁRIO ESTADUAL e MUNICIPAL 

DE SAÚDE por eventual DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. IV – 

Ainda, INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. V – Por fim, DEFIRO, em caso de INÉRCIA dos EXECUTADOS, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal).VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182476 Nr: 3440-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINA MORAES, VANESSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de fls. 101/102 INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, atestando a 

necessidade da CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

II – Sem prejuízo da determinação acima, em razão do TRÂNSITO EM 

JULGADO da SENTENÇA proferida nos autos Cód. Apolo nº 131722, 

PROCEDA à Secretaria da Vara as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA 
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APOLO, bem como, na CAPA DOS AUTOS;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 283782 Nr: 18186-87.2016.811.0015

 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: DONATO XAVIER FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREVIAMENTE a análise do PLEITO de fls. 108, OFICIE-SE ao CER – 

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (fls. 86), para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar a este juízo, quais as providências adotadas em 

relação ao pedido de fls. 86.

II – Com o aporte, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 266749 Nr: 7564-46.2016.811.0015

 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: CLAUDECIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREVIAMENTE a análise do PEDIDO de BLOQUEIO, INTIME-SE a Parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, APRESENTAR ORÇAMENTOS ATUALIZADOS, eis que os 

acostados aos fls. 73-75 se encontram DEFASADOS (ano de 2017).

II – Com o aporte, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82940 Nr: 407-37.2007.811.0015

 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 DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO TELLES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/ MT 8.971-B, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Gomes Sarmento 

(procuradora Federal INSS) - OAB:97243-MG

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100571 Nr: 7580-78.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARLOS DOS SANTOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292816 Nr: 3944-89.2017.811.0015

 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 NETO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenir Lima da Costa - 

OAB:17785, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação ao autor como segue:

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304682 Nr: 11326-36.2017.811.0015

 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 CORREIA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20.650/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação ao autor como segue:

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304681 Nr: 11325-51.2017.811.0015

 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: LORI DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20.650/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação ao autor como segue:

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225091 Nr: 2792-74.2015.811.0015

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BATUIRES NIGEL ALEXANDER JUNIOR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT (FUNCAB)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação ao auto como segue:

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260544 Nr: 4029-12.2016.811.0015

 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 DA CONCEIÇÃO CARDOSO DA COSTA, 

ADIRCEU JOAQUIM COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte Requerente, 

para que, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas pelo Requerido Município de Sinop, conforme fls. 88/104, e 

pelo Requerido Estado de Mato Grosso em fls. 109/116.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010258-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA OAB - GO19465 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA OAB - GO0017208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010258-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR, 

4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP Vistos etc. I - Trata-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do INSTITUTO GERIR – GERIR, 4HEALTH SERVICOS 

MEDICOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando regularização 

dos pagamentos atrasados dos prestadores de serviços do Hospital 

Regional de Sinop, bem como promover a compra de todos os insumos e 

medicamentos necessários para a continuidade dos serviços da unidade; 

Neste sentido, após análise detalhada do processo, verificou-se que as 

Empresas Administradoras do Hospital Regional de Sinop também 

encontram-se com seus recebimentos, perante o Estado de Mato Grosso, 

em atraso, e, por esta razão, foi determinado em DECISÃO de ID. 

16393845 que o “ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, REALIZE a REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS em ATRASOS 

referente ao CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL nº 

001/SES/MT/2018.”; II – Logo, diante da CERTIDÃO de ID. 16785413 

verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO teve sua INTIMAÇÃO 

EXPEDIDA no dia 07/11/2018, REGISTRANDO CIÊNCIA no dia 09/11/2018, 

passando, a partir deste, a contar o prazo para cumprimento do 

determinado em DECISÃO LIMINAR, que ENCERROU-SE no dia 22/11/2018; 

Ressalto que, conforme art. 132 do Código Civil e art. 231 do Código de 

Processo Civil, mesmo a CONTAGEM do PRAZO em “dias uteis” (PRAZO 

PROCESSUAL) cessando em 22/11/2018, quanto à contagem em “dias 

corridos” (PRAZO MATERIAL) cessando em 14/11/2018, o mesmo 

DECORREU SEM que houvesse INFORMAÇÕES quanto ao determinado em 

DECISÃO LIMINAR. III – Assim, mais uma vez, invocando o PRINCÍPIO da 

JURISDIÇÃO INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os DIREITOS 

SOCIAIS insertos na Constituição e nas Leis, de sorte que tem por fulcro o 

DIREITO POSITIVO, “in casu”, o artigo 37, caput, da CF/88, conferindo 

INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor de 

R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), conforme 

REQUERIDO em LIMINAR, devendo o mesmo permanecer vinculado em 

conta judicial referente a estes autos; IV – Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011495-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011495-69.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ARTHUR PETERSON RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – CRIANÇA! Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por ARTHUR PETERSON 

RAMOS, neste ato representado por seu genitor CÍCERO RAMOS PEREIRA 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial 

que a parte Autora “atualmente com 07 meses de idade cronológica, 06 

meses de idade corrigida, faz acompanhamento pediátrico sob cuidados 

do médico pediatra Rafael Aita, CRM-MT 8979, e em investigação 

diagnostica ficou constatada Alergia a Proteína do Leite de Vaca - CID: 

178.4, 90.4. A patologia de que o Autor é portador, portanto, está 

comprovada robustamente através da declaração médica acostada a 

presente ação. São gravíssimas, portanto, as condições de saúde que 

afligem o Autor, sendo a alimentação com produtos específicos - Formula 

Infantil Extensamente Hidrolisada (Pregomin Pepti) - para nutrição de suma 

importância, para lhe garantir uma sobrevivência digna”. (sic) Postula pela 

CONCESSÃO da TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS “pra 

determinar ao MUNICÍPIO DE SINOP e ao ESTADO DE MATO GROSSO que 

forneçam IMEDIATAMENTE a Dieta MENSAL: 12 (doze) latas de Formula 

Infantil Extensamente Hidrolisada (Pregomin Pepti), em modo contínuo, 

enquanto perdurar o tratamento, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL”. (sic) 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 

16771809. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre 

do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 
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Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. 

SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente IMEDIATAMENTE o tratamento de que 

necessita, qual seja, “DIETA MENSAL: 12 (DOZE) LATAS DE FÓRMULA 

INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA (PREGOMIN PEPTI), EM MODO 

CONTÍNUO, ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado ao ID. Num. 16771809, SOB PENA DE BLOQUEIO 

JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. Ainda, caso dependam do NAT, deverão 

COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao 

ID. Num. 16771809. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011496-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011496-54.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUCELIA RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por LUCELIA RODRIGUES DA SILVA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“possui 30 anos de idade e encontra-se na 12ª (décima segunda) semana 

de gestação, tem histórico de aborto em outras gestações, não possui 

outros filhos, é portadora de TROMBOFILIA, CID 10 – D.68.8 (outros 

defeitos da coagulação), Laudo médico em anexo”. Caso a Requerente 

não receba a medicamentação “ENOXAPARINA” com dosagem inicial de 

60 MG, além de perder seu bebê, põe em risco sua própria vida”. (sic) 

Postula pela CONCESSÃO de “TUTELA LIMINAR ESPECÍFICA E 

MANDAMENTAL DE URGÊNCIA no sentido de providenciar a imediata 

entrega de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) doses do medicamento 

“ENOXAPARINA” com dosagem inicial de 60 MG para a Requerente, para 

uso durante toda a gestação e mais 45 (quarenta e cinco) dias após parto, 

conforme Atestado médico anexo”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 16773272. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 
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INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente, IMEDIATAMENTE, o medicamento de que 

necessita, qual seja, “ENOXAPARINA COM DOSAGEM INICIAL DE 60 MG, 

PARA USO DURANTE TODA A GESTAÇÃO E MAIS 45 (QUARENTA E 

CINCO) DIAS APÓS PARTO”, conforme LAUDO MÉDICO acostado ao ID. 

Num. 16773272, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, 

NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO 

“in continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de 

ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de 

“ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente 

decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral 

do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 16773272. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004924-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1004924-19.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 17:05, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA CPF: 025.050.411-13, ROGERIO PEREIRA NONATO CPF: 

966.982.251-34 Endereço do promovente: Nome: ROGERIO PEREIRA 

NONATO Endereço: RUA BRAZ CLARO DOS ANJOS, 2560, - DE 

2277/2278 A 2456/2457, JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - MT - CEP: 

78553-871 Endereço do promovido: Nome: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS TARUMÃS, 1873, - DE 1627 A 2215 - 

LADO ÍMPAR, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-102 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013709-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013709-79.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA SIMON REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. No que tange a PRELIMINAR de INTERESSE DE AGIR esta 

não prospera. A parte Requerida aduz que a parte Requerente nunca 

utilizou a via administrativa para tentar solucionar a demanda; todavia em 

sua contestação afirma pela regularidade do débito, enquanto a parte 

Requerente afirma pela inexistência deste. Nota-se, portanto, existência 

de lide entre as partes, apta a justificar a presente demanda; bem como 

cristalino o interesse de agir da parte Requerente em virtude da parte 

Requerida adotar posicionamento contrário. Igualmente, rejeito a 

PRELIMINAR de INÉPCIA DA INICIAL suscitada pela Reclamada, pois há 

lógica entre os fatos narrados pela Reclamante com o pedido contido na 

exordial. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda reside na 

origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente afirma 

que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes 

por débito no valor de R$ 913,47 (novecentos e treze reais e quarenta e 

sete centavos) que desconhece. Em sua contestação a parte Reclamada 

afirma que o débito em questão refere-se à linha telefônica n. (66) 

9929-3974 de titularidade do Reclamante. Colaciona print screen de seu 

sistema, onde constam pagamentos realizados e informações de débitos 

pendentes. Apresenta cópia das Notas Fiscais de compra de aparelhos 

celulares e chip’s para os números (66) 9929-3974, (66) 9931-3102 e (66) 

9637-2314, Sumários de Venda, Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contratos de Permanência por Benefício, cujas 

assinaturas apresentam nítida semelhança com aquela firmada nos 
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documentos iniciais. Além disso, apresenta cópia dos documentos 

pessoais da Autora. Ressalto que, como citado, 03 (três) contratos foram 

firmados entre as partes, mas o débito negativado está vinculado àquele 

que pertence à linha móvel n. (66) 9929-3974, conforme print screen 

apresentado no id. 10029479 – Pág. 13, cujos débitos são de: R$ 23,56 

(vinte e três reais e cinquenta e seis centavos); R$ 400,44 (quatrocentos 

reais e quarenta e quatro centavos); R$ 489,47 (quatrocentos e oitenta e 

nove reais e quarenta e sete centavos). Portanto, a parte Reclamada 

demonstrou a origem dos débitos cumprindo seu ônus probatório. Ao 

passo que não mais existe dúvida quanto à origem dos débitos, pois a 

parte Reclamada os atribuiu à linha telefônica de titularidade da 

Reclamante, era ônus desta, por se trata de fato constitutivo de seu 

direito, a prova da quitação das faturas que a parte Requerida alega 

estarem pendentes. Uma vez que as faturas apresentadas contêm as 

datas de vencimento dos débitos negativados, bastava que a parte 

Reclamante trouxesse aos autos os comprovantes do seu regular 

adimplemento. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. ATO DE 

CONSERVAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. […] III - O credor que, no exercício regular do seu direito, 

realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da 

quitação, não pratica conduta ilícita, e, portanto, não tem o dever de 

indenizar por eventuais danos decorrentes de tal cobrança. IV - Não se 

eximindo a parte autora do múnus probatório a ela imposto pelo art. 373, I, 

do Código de Processo Civil de 2015, é de se manter a bem lançada 

sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição 

inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.005695-8/001, Relator(a): Des.

(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/02/2017, publicação da súmula em 17/02/2017 - grifo nosso). 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. […] 2. No caso vertente, não há como 

se aplicar a inversão do ônus da prova, uma vez se tratar de prova de 

fato negativa (fato não ocorrido), sendo totalmente impossível à recorrida 

comprovar que o recorrente não pagou a dívida, ocasionando a chamada 

probatio diabolica. 3. O recorrente, por sua vez, não traz nenhuma prova 

de que quitou a dívida, que teria resultado na suposta manutenção 

indevida da sua negativação, a qual se refere a um cheque com 

vencimento em 13/02/2014, conforme extrato do Serasa (Num. 810342 - 

Pág. 5). Os documentos juntados à inicial se referem à parcela vencida em 

13/05/2014, e tampouco servem para comprovar pagamento. Da mesma 

forma, a simples cópia do cheque juntada aos autos não comprova que 

este foi devolvido ao recorrente, e muito menos que ele foi pago (Num. 

810325 - Pág. 1). 4. Se realmente tivesse havido pagamento, o recorrente 

poderia comprová-lo facilmente com um simples extrato de sua conta com 

a compensação do cheque ou com um recibo ou, ainda, com a declaração 

de quitação, o que não foi juntado aos autos. […] (TJDFT, Acórdão 

n.991260, 07010980920168070014, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017 - grifo nosso). O 

pedido contraposto deve ser acolhido eis que evidenciada a origem e 

regularidade dos débitos no valor total de R$ 913,47 (novecentos e treze 

reais e quarenta e sete centavos). Por outro lado, no que concerne ao 

pedido de condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal 

situação não restou caracterizada nos autos. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE 

o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte Requerida para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar a importância total de R$ 913,47 

(novecentos e treze reais e quarenta e sete centavos), devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e 

com a incidência dos juros a partir da citação da parte Requerida, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008161-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008161-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALINE DA SILVA PALMA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ALINE DA SILVA PALMA em face de OI S.A. A parte Requerente afirma 

que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes 

por débito de R$ 276,95 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e 

cinco centavos) que desconhece. Em sede de contestação a parte 

Reclamada sustentou pela existência e regularidade do débito. No que 

tange a PRELIMINAR de SUSPENSÃO DO FEITO, esta não prospera, pois o 

Superior Tribunal de Justiça tornou sem efeito a suspensão dos 

processos contra empresas de telefonia referente a cobrança indevidas e 

falhas nas prestações de serviços. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO DO 

POLO passivo no Sistema PJE, para que, conforme requerido em 

contestação, passe a constar OI S.A. ao invés de OI MÓVEL S.A. Quanto 

à impugnação ao pedido de Justiça Gratuita, rejeito-o, pois não é na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código 

de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre 

as partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do 

débito que ensejou a negativação. Em sua defesa a parte Requerida 

arguiu que referido débito refere-se ao contrato nº 5052593070 de 

telefonia móvel; contudo, limitou-se a colacionar print screen de seu 

sistema, o que não pode ser admitido por tratar-se de prova produzida 

unilateralmente. Em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC era 

ônus da parte Requerida a demonstração da regularidade da contratação 

que ensejou a inscrição. E, não havendo demonstração da origem do 

débito, este dever ser entendido como indevido. Nesse sentido, é pacífico 

em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela 

negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Deixo de aplicar a Súmula 385, STJ, eis que a outra 

negativação registrada em nome da parte Requerente, anterior a presente, 

está sendo discutida no processo n. 1008168-53.2017.811.0015, 

pendente de julgamento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes autos, e, CONDENAR a parte 
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Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença, via de consequência DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA ZOCH 34518274172 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI PEREIRA DOS SANTOS JARDIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002964-28.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012555-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CONECTCAR 

SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. Vistos, etc. Considerando 

que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pedido autoral e DETERMINO: I – 

DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme 

critérios e pauta deste Juizado, intimando-se as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; II – Após, CITE-SE e INTIME-SE a requerida, VIA TELEFONE, 

no número indicado nos autos. Restando infrutífera a diligência, CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido via postal “A.R” no endereço informado no ID. 

16725349, bem como INTIME-SE a parte promovente, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; III - Caso em que, 

restando inexitosa todas as diligências, INTIME-SE o requerente a fim de 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 29 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010912-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA GABRIELA BALBINOT 

DOS ANJOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I – CUMPRA-SE 

conforme decisão já proferida em ID. 12550513; II – Em nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as 

cautelas e anotações estilares. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 29 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012757-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOTTO DALMASO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1012757-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012928-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR WISNIEWSKI (REQUERENTE)

LENITA BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012928-57.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LENITA BATISTELLA, CLAIR 

WISNIEWSKI REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 
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pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de indenização por danos materiais e morais, proposta por CLAIR 

WISNIEWSKI e LENITA BATISTELA em face a CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S/A., sustentando os reclamantes que devido a má conservação 

da pista, o veículo sofreu avarias, ocasionando danos materiais e morais. 

Em contestação, a Reclamada alega que não cometeu ato ilícito, pugna 

pela inexistência da natureza jurídica da relação de consumo entre as 

partes, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Analisando o 

feito observo que os reclamantes apenas sustentaram os supostos 

danos, nada tendo provando, faltando assim com o interesse sobre a 

causa. Oportuno salientar que os supostos danos sofridos pelos 

reclamantes, são peças que naturalmente se desgastam com o uso, com o 

tempo. Cabendo frisar ainda que a reclamante deixou transcorrer em 

aberto o prazo de apresentação da impugnação à contestação, 

presumindo ser verdadeira as afirmações da defesa. Não sem propósito, 

a parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é 

viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Com efeito, 

em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer a culpa da Reclamada e nem os pedidos postulado pelos 

Reclamantes. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inaugural, e faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010246-32.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE CRISTINA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial cível, argüida 

em sede de contestação, em razão da alegada complexidade da causa, 

uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos permite a solução 

da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Sob esse prisma probatório cumpre 

a ré provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que logrou êxito através 

dos documentos juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com 

detalhamento de utilização de serviços, contrato de adesão, 

documentação pessoais fornecidas pelo autor. Por outro lado, a autora 

insurge-se contra a inexistência de contrato assinado pela autora e que 

não efetuou qualquer adesão dos serviços da reclamada. Em que pese 

suas alegações, denota-se que consta nos autos faturas com 

detalhamento de utilização dos serviços, bem como, o contrato de adesão 

assinado pelo autor. Destaque-se que as provas aportadas são capazes 

de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais. Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Improcedência da ação. Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu. Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito. Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida 

legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos 

do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena 

por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 
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proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011980-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011980-06.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012433-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CARLA SLONGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1012433-98.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008023-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008023-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO CARLOS CORREIA 

REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 

Inicialmente, afasto a preliminar arguida em contestação de falta de 

interesse processual por ausência de reclamação pela via administrativa, 

pois não é exigível que o consumidor conste cobranças de serviço pela 

via administrativa antes de ingressar com uma ação judicial. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Inicialmente, sublinho ser aplicável ao caso as normas do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, 

mesmo afirmando não ter contratado com a empresa Reclamada, 

enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, pois 

supostamente foi vítima de fato do serviço. Nestes termos, é a previsão do 

artigo 17 do Estatuto Consumerista, sic: Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A propósito, 

averbe-se julgado pertinente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

INDENIZAÇÃO PAGA A CONSUMIDORPOR FORÇA DE TRANSAÇÃO 

JUDICIAL FORMALIZADA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA 

PRETÉRITA PROPOSTA POR AQUELE EM FACE DA EMPRESA AUTORA, 

VISTO QUE ESTA OINSCREVEU DE FORMA INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO 

DEMANDADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM PODER DO SACADO. 

CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO BANCO AQUI ACIONADO COM 

DOCUMENTOS FALSIFICADOS OU ADULTERADOS DO SUPOSTO TITULAR 

DA CONTA CUJO CHEQUE FOI DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE REGRESSO 

VEICULADA CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO FLAGROU 

AFRAUDE. AUTORA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA PORQUE 

CONSUMIDORA POREQUIPARAÇÃO, ATINGIDA PELO FORTUITO INTERNO. 

ART 17 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. (...) (Embargos de 

Declaração Nº 70060462306, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/09/2014). A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte do autor. As telas oriundas do sistema da empresa são 

consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, 

pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, 

via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ 

AREsp 439153/RS) Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistente a relação jurídica entre as partes, não restando 

comprovada a contratação do serviço pela parte autora, apto a legitimar a 

negativação. No caso posto em julgamento, indubitável que ocorreu o dano 

moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que negativou 

indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas que abaixo 

seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 
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inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que 

ensejaram na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a 

requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem condenação 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000211-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA. Vistos, etc. 1. 

Considerando que na presente demanda a reclamante pugna seja excluído 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato 

de consulta ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado, bem como, documentos pessoais LEGÍVEIS; 2. Com o aporte, 

concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006591-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SCHMITZ SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006591-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA SCHMITZ SAVI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 11877804) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

10534929). Impende consignar que ao tempo da habilitação do patrono da 

parte Requerida, já encontrava-se designada a audiência de conciliação 

da qual esta não compareceu, portanto, no momento que habilitou-se nos 

autos passou a ter conhecimento da data marcada. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. A controvérsia da demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. Em sua exordial o 

autor afirma categoricamente que “APESAR DE SER CORRENTISTA, 

DESCONHECE TAL CONTRATO, POIS JAMAIS UTILIZOU DE CRÉDITO 

FORNECIDO PELO RÉU”. Considerando o art. 373, II, CPC e o art 6º, VIII, 

CDC era ônus da parte Requerida, trazer aos autos provas documentais 

hábeis a corroborarem a contratação do crédito que ensejou o débito 

negativado. Apesar de ser Revel, a requerida apresentou contestação, 

porém não trouxe aos autos efetivos indícios de que houve uma 

contratação de crédito, apenas de abertura de contra, como já havia 

alegado a parta autora. Todavia, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao 

crédito, onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da 

ação, não contava com uma única restrição. A parte reclamante, na inicial, 

não comprava que às demais restrições comerciais efetivadas no seu 

nome e CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial 

imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. 

Diante disto, não há que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO discutido nos presentes autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO 

DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e pela IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, 

para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol 

de inadimplentes tão somente pelo débito discutido nos presentes autos 

acima especificado. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FABIANO SA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000311-87.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX FABIANO SA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos verifico que o comprovante de endereço juntado aos 

autos não está em nome do autor, razão porque determino que INTIME-SE 

o mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte o referido 

comprovante em seu nome ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, extrato de consulta ATUALIZADO que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado. Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIELISON VIEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000356-91.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DIELISON VIEIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Compulsando detidamente os 

autos verifico que o comprovante de endereço juntado aos autos não está 

em nome do autor, razão porque determino que INTIME-SE o mesmo para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte o referido comprovante em seu 

nome, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento 

hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), 

uma vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino ainda que, no mesmo prazo fixado, o 

requerente junte aos autos, extrato de consulta ATUALIZADO que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSMAR LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000307-50.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLEOSMAR LOPES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos verifico que o comprovante de 

endereço juntado aos autos não está em nome do autor, razão porque 

determino que INTIME-SE o mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte o referido comprovante em seu nome ou justifique a impossibilidade 

de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência 

(por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da 

residência é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, 

ainda, que no mesmo prazo acima fixado, extrato de consulta 

ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se negativado. Com 

o aporte, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTIS HERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOBEMESTAR COMERCIO DE COLCHOARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em que pese a TEMPESTIVIDADE do recurso acostado aos 

autos, tenho que o mesmo é DESERTO, eis que, não há recolhimento de 

preparo, nem mesmo, pedido de gratuidade recursal; Neste sentido dispõe 

o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95: “Art. 42. (omissis); §1º O preparo será 

feito, independente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição, sob pena de deserção.”(destacamos) Sendo assim, não há 

necessidade de intimação da parte para que a mesma recolha as custas 

referentes ao recurso interposto, nem mesmo admite-se a 

complementação intempestiva, a teor do Enunciado n.º 80 do FONAJE, in 

verbis: “ Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando 

não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva.” Logo, DECLARO DESERTO o presente 

Recurso, eis que, não houve o devido e oportuno recolhimento do preparo 

e nem pedido de gratuidade processual. Com o trânsito em julgado da r. 

sentença, o que deverá ser CERTIFICADO nos autos, e não havendo 

requerimento de execução do julgado no prazo de seis meses, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARTINS LTDA (REQUERIDO)

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por LUCIANO BATISTA DA SILVA em face de 

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A e MARTINS 

& MARTINS LTDA. A presente demanda versa sobre alegado fato do 

produto. Em breve síntese a parte Requerente sustenta em sua exordial 

que adquiriu um Antitranspirante Aerosol BOZZANO Sport, lote P1562286 

que lhe causou dermatite de contato, segundo laudo dermatológico anexo 

aos autos. Inicialmente, quanto a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA 

suscitada pela segunda Requerida, MARTINS & MARTINS LTDA, comporta 

acolhimento. Em se tratando de fato do produto, ou seja, quando um 

produto de consumo afeta a integridade física do consumidor, nos termos 

do art. 13, CDC a responsabilidade do comerciante, ora segundo 

Requerido, é subsidiária existindo somente quando o fabricante, ora 

primeiro Requerido, não pudesse ser identificado. Todavia, quanto a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA suscitada pela primeira Requerida, esta 

não prospera eis que a alegada complexidade diz respeito à prova a ser 

produzida nos autos e não, propriamente, à matéria deduzida na presente 

demanda. Ademais, referida prova, necessária à instrução probatória, 

deveria se produzida sem prejuízo dos princípios da oralidade, 

simplicidade, economia processual e celeridade que regem o instituto dos 

Juizados Especiais, insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, entendimento 

inclusive transposto no Enunciado 54 do FONAJE: A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Portanto, a alegada prova pericial 

mostra-se desnecessária para a resolução da demanda, motivo pelo qual 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada e passo a análise do mérito. Ainda que a 

presente demanda esteja inserta na normatização do art. 14, CDC que 

imputa responsabilidade objetiva ao fornecedor pelo fato do produto, tal 

responsabilidade somente pode ser aplicada ao caso concreto quando 

tenha a parte Requerente cumprido seu ônus probatório nos termos do art. 

373, I, CPC, pois apesar da inversão do ônus da prova, esta não elide o 

dever da parte Requerente em trazer aos autos provas mínimas do fato 

constitutivo de seu direito. Neste sentido destaca-se: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. COSMÉTICO. REAÇÃO ALÉRGICA NÃO 

COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre à parte autora o ônus da prova dos 

fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do NCPC. 

Ausente mínimo indício de prova de que o cosmético adquirido 

desencadeou a reação alérgica narrada na inicial, não há como acolher o 

pleito indenizatório. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

106345220128110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 23/03/2016 - grifo nosso). Insta salientar 

que, apesar do laudo dermatológico unilateral juntado aos autos pela parte 

Requerente, não se vislumbra a expressa relação entre o produto 

adquirido e a reação alérgica desencadeada. Reforçando o entendimento 

supra destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE 

CONSUMO. PRODUTOS COSMÉTICOS. REAÇÃO ALÉRGICA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

ART. 12, § 3º, DO CDC. A responsabilidade objetiva do fabricante, 

proclamada pelo art. 12 do CDC, é afastada sempre que comprovada a 

inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, 

ex vi do § 3º do mesmo dispositivo. Assente na prova a inexistência de 

defeito no produto posto em circulação no mercado pela parte ré, bem 

como a ausência de nexo causal entre o processo de alergia 

dermatológico da autora e o uso do produto cosmético, inviável a 

responsabilização da fornecedora. Sentença de improcedência 

confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70048548465, Décima Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 

Julgado em 28/06/2012 - grifo nosso). Diante do exposto, quanto a 

primeira Requerida, COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E 

MEDICAMENTOS S.A, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. E, quanto a segunda Requerida, MARTINS & MARTINS 

LTDA, ACOLHO a ILEGITIMIDADE PASSIVA desta com fulcro no art. 13, 

CDC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020021-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PEREIRA DE CRISTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8020021-08.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa, No prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS TELES PASCHUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifico que o 

comprovante de endereço juntado aos autos não está em nome do autor, 

razão porque determino que INTIME-SE o mesmo para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte o referido comprovante em seu nome ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, o requerente 

junte aos autos extrato de consulta ATUALIZADO que demonstre que seu 

nome encontra-se negativado Com o aporte, concluso para recebimento 

da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011743-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI TERESINHA PELICIOLI BEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011743-81.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: NERI TERESINHA PELICIOLI BEZ 

EXECUTADO: PAULO ROBERTO DO AMARAL Vistos, etc. Considerando a 

comprovação da morte do executado, nos termos do art. 110 c/c 313 do 

CPC, suspendo o feito e determino que INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, REGULARIZE a situação processual, 

procedendo com a habilitação do espólio nos autos. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009877-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGLACI APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009877-89.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 10:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. RAFAELA ESTER PERUZZO 

GADANI CPF: 022.808.441-50, AGLACI APARECIDA BATISTA CPF: 

354.946.209-30 Endereço do promovente: Nome: AGLACI APARECIDA 

BATISTA Endereço: Rua Projetada 5, Q. 9, n.29, Inexistente, Vila Santana, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: Banco OLÉ 

CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, - ATÉ 1179/1180, 

LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Nome: BANCO 

CETELEM S.A. Endereço: Alameda Rio Negro, 161, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Nome: Banco Safra S-A Endereço: 

BANCO SAFRA S.A., 2100, AVENIDA PAULISTA 2100, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-930 Nome: CCB BRASIL S/A CREDITO 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

283, conj. 151 e 152. cond. ed. Santa Catarina, BELA VISTA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01311-000 Nome: BANCO BMG Endereço: CONDOMÍNIO SÃO 

LUIZ, 1830 torre 2,, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE JESUS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000342-10.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JOAQUIM BALTAZAR GARAY 

DA SILVA CPF: 047.793.201-00, ARNALDO DE JESUS VALADARES CPF: 

537.917.621-68 Endereço do promovente: Nome: ARNALDO DE JESUS 

VALADARES Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - 

CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, Rua Pedro Celestino, n.24, Centro, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010449-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANY ELLY LOPES RIQUELME DA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010449-45.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VERENE LUCIA HOLZ DEVES 

CPF: 534.984.451-20, DIANY ELLY LOPES RIQUELME DA MAIA CPF: 

951.254.851-87 Endereço do promovente: Nome: DIANY ELLY LOPES 

RIQUELME DA MAIA Endereço: Rua Batista Rossani, 709, A, Residencial 

Bella Suíça, SINOP - MT - CEP: 78556-587 Endereço do promovido: Nome: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: RODOVIA 

ANHANGÜERA, S/N, - DO KM 52,000 AO KM 53,998 - LADO PAR, VILA 

MILITAR, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13203-850 Sinop, Sexta-feira, 30 de 

Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VALTRICK (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1005126-59.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 17:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91, F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CPF: 

22.825.758/0001-00 Endereço do promovente: Nome: F. M. COMERCIO DE 

PECAS LTDA - ME Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 3780, - DE 

2921 A 3899 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 

78557-059 EDSON VALTRICK CPF: 810.937.641-04 Endereço do 

promovido: Nome: EDSON VALTRICK Endereço: RUA JOSE MESQUITA, 

1639, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 Sinop, Sexta-feira, 30 de 

Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERBERT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009704-65.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 17:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. RAFAEL EDUARDO BABINSKI 

CPF: 069.285.099-61, WERBERT PEREIRA CPF: 850.318.282-34, SIRLENE 

DE JESUS BUENO CPF: 286.627.412-15, DALINE BUENO FERNANDES CPF: 

025.174.971-17 Endereço do promovente: Nome: WERBERT PEREIRA 

Endereço: TRAVESSA TRÊS, 03, (VILA AMÉRICA), RESIDENCIAL 

SABRINA II, SINOP - MT - CEP: 78559-704 Endereço do promovido: Nome: 

CLÁUDIA Endereço: RUA JOSÉ GONÇALVES, 372, - ATÉ 499/500, 

LOTEAMENTO UMUARAMA II, SINOP - MT - CEP: 78559-462 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1010312-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ESTER FONSECA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO PERANDRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010312-63.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 17:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIS RICARDO DE OLIVEIRA CPF: 

973.111.891-87, ELIANA ESTER FONSECA DE OLIVEIRA CPF: 

615.937.459-15 Endereço do promovente: Nome: ELIANA ESTER 

FONSECA DE OLIVEIRA Endereço: rua dos flamboiantes, 231, centro, 

GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 RICARDO REBOUCAS DE 

SOUZA CPF: 920.083.131-15, JOSE PEDRO PERANDRE CPF: 

212.191.849-34 Endereço do promovido: Nome: RICARDO REBOUCAS DE 

SOUZA Endereço: avenida dos ingas, 3299, H2O PISCINAS, Imperial, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 Nome: JOSE PEDRO PERANDRE Endereço: 

RUA GUABIROBAS, 849, Inexistente, JARDIM PARAISO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009054-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009068-36.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROGERIO MARA VIANA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente, deixou de apreciar a contestação da CLUB 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, por não ser parte da 

lide. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 
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inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui débitos com a Requerida, posto que, 

segundo demonstra, cancelou o contrato havido entre as partes. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a origem do débito, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida para manutenção do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes, ônus da qual lhe competia. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para DECLARAR a inexistência do débito, bem como, 

DETERMINAR que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção 

monetária (INPC) desde o arbitramento e, de consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELGUIMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001272-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: DELGUIMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 

Vistos etc. I – INTIME-SE o autor da demanda, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE acerca do teor do ofício de ID. 9691351, 

informando, por consectário, os dados solicitados para o devido 

cumprimento da TUTELA DEFERIDA em ID. 3644122 pelo requerido; II – 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, façam-se os 

autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 12 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI INGLEZ EIRELI - EPP (REQUERIDO)

WANDERLEI INGLEZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002414-96.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 10:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP CPF: 

26.797.340/0001-89 Endereço do promovente: Nome: MENZEL MORITA & 

CIA LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 4887, - DE 4345/4346 

A 5152/5153, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-398 

WANDERLEI INGLEZ CPF: 608.472.639-91, Endereço do promovido: Nome: 

WANDERLEI INGLEZ Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, 1151, - DE 823 A 

1325 - LADO ÍMPAR, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-236 

Nome: WANDERLEI INGLEZ EIRELI - EPP Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, 

800, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-226 Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007010-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1007010-26.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SAMILLA KARIN DA SILVA 

MENZEL CPF: 025.543.361-13, SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL CPF: 

025.543.361-13 Endereço do promovente: Nome: SAMILLA KARIN DA 

SILVA MENZEL Endereço: CANARIOS, 837, JARDIM DAS NACOES, SINOP 

- MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: AZUL LINHAS 

AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 

RODRIGUES, 939, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010832-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010832-23.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 15:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. AILTON FUSTINONI CPF: 

330.544.328-66, VALQUIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 

971.243.461-34, GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 

041.539.551-83 Endereço do promovente: Nome: VALQUIRIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA DAS GRAVIOLAS, n 684, Q-09, Lote 02, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-136 Endereço do 

promovido: Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA 

ALEXANDRE FERRONATO, n 900, - DE 991 AO FIM - LADO ÍMPAR, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-287 Sinop, Sexta-feira, 30 de 
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Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PAZETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011752-31.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, LURDES ELIANE DAL 

ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-456 JULIO CEZAR PAZETTO CPF: 751.407.996-34 Endereço do 

promovido: Nome: JULIO CEZAR PAZETTO Endereço: RUA JESUÍTAS, 839, 

- DE 301/302 AO FIM, JARDIM AMÉRICA, SINOP - MT - CEP: 78559-633 

Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006293-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CHITOLINA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1006293-14.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 08:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69, NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 Endereço do promovido: Nome: LUCIANO CHITOLINA & 

CIA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOS TARUMÃS, 115-A, - ATÉ 

277/278, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-446 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. DO AMARAL - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001745-14.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/01/2019 15:05, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP 

CPF: 07.549.807/0001-27, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE 

CPF: 344.161.188-80 Endereço do promovente: Nome: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 

1149, - DE 679 A 1261 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-666 Endereço do promovido: Nome: E. P. DO AMARAL - ME 

Endereço: TRAVESSA MARIPÁ, 124, RESIDENCIAL MARIPÁ, SINOP - MT - 

CEP: 78557-873 Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001301-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO LUIZ PADILHA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1. 

Certifique-se quanto a tempestividade do recurso de mov. id. n° 12282665. 

Se tempestivo, RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001089-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO NAVARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001089-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO ANTONIO NAVARINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007556-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JANSLEY ZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007556-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO JANSLEY ZANE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Diante da manifestação da requerida, intimo a autora para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 05 |(cinco) dias. Após, 

conclusos para prolação de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000942-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLODOALDO BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em análise dos autos verifico 

que o documento de mov. id. n°12268402, s.m.j, não corresponde ao feito, 

razão pela qual, intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mais, certifique a Secretaria de Vara, quanto ao trânsito 

em julgado da sentença. Oportunamente, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013656-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAIROS PNEUS E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013656-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KAIROS PNEUS E PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS Vistos, etc. 

Sem delongas despiciendas, torno sem efeito a sentença proferida em 

mov. id. n° 12432163, eis que fora lançada de forma equivocada no 

presente feito, posto que, consoante ressai do termo de audiências, o 

autor compareceu à solenidade, constatando-se a ausência apenas da 

requerida. Noutro norte, em que pese o pleito de revelia formulado pela 

requerente, em detida análise verifico que o AR de citação retornou 

negativo, razão pela qual, intime-se a autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informando o endereço atualizado nos autos. Com a 

juntada do endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação 

e cite-se/intimem-se as partes. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de 

novembro de 2018 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001926-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IZABEL DA CRUZ SILVA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Diante da petição de mov. id. n° 

14735558, intime-se a requerente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Oportunamente, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011363-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011363-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAIME FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 
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Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012868-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012868-21.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. ACOLHO o pedido autoral, razão pela 

qual DETERMINO: I - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE; II - 

Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e 

anotações de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013074-35.2015.8.11.0015. REQUERENTE: TATIANE GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença em 

face da empresa OI S.A . É cediço que a executada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Diante disso, cobra relevo consignar que 

o crédito objeto da presente “executio” está sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial. Explico. Recentemente, restou amplamente divulgada 

a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, conforme pode ser confirmado no sítio eletrônico 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM/OI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DO FEITO. CRÉDITO 

CONCURSAL. NECESSIDADE DE EMITIR CERTIDÃO DE CRÉDITO. Nos 

termos do Ofício 613/2018/OF, os processos que tiverem por objeto 

créditos concursais devem prosseguir até a liquidação o valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado, o juízo de origem 

deverá emitir certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial de moda a que 

o crédito respectivo seja pago na forma do plano de recuperação judicial. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação cível nº 

70078627783, Décima Quinta Câmara Cível, tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 19/09/2018). 

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano 

constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há 

viabilidade jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS 

os CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ex positis, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da 

parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011738-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ELOISA CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011738-30.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: SELMA ELOISA CARLOS 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. ACOLHO o pedido autoral, razão pela 

qual DETERMINO: I - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE; II - 
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Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e 

anotações de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012087-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012087-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EZEQUIEL LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. ACOLHO o pedido autoral, razão 

pela qual DETERMINO: I - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE 

CRÉDITO em favor da parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do 

FONAJE; II - Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, com as 

baixas e anotações de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007120-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA ME - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1007120-25.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 08:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69, NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 Endereço do promovido: Nome: MARCELO NASCIMENTO 

DA ROCHA ME - ME Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285, - DE 

3089/3090 AO FIM, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-000 Sinop, 

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLLEY DE SOUSA ALVES WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA ARAGAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002450-41.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK ROMMEL GOMES COTA OAB - PA13881 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000849-68.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NESTOR JANDT REQUERIDO: 

CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. I - INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas; II 

– Decorrido o aludido prazo sem manifestação, retornem-me os autos em 

conclusão para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011216-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO (REQUERIDO)

MARLENE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011216-20.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 09:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS CPF: 097.468.348-51, ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO CPF: 

322.771.481-72, PATRICIA LOPES VARGAS CPF: 042.121.221-70 

Endereço do promovente: Nome: ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO 

Endereço: RUA J-1, 46, SETOR RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78550-037 KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO CPF: 031.449.931-82, 

Endereço do promovido: Nome: KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO 

Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 410, - DE 202 A 432 - LADO PAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-513 Nome: 

MARLENE NOGUEIRA Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 707, - ATÉ 

733 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-254 

Sinop, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004778-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DE SOUZA (EXECUTADO)

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013330-29.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60150 Nr: 7577-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:135951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83318 Nr: 723-50.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO & VILELA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, devidamente intimado, por Oficial de Justiça, o 

executado quedou-se inerte (fl. 184). Desta feito, INTIMO o advogado do 

exequente, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos da r. decisão de fls. 157/158.

Citação

Citação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1011518-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE MATOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011518-49.2017.8.11.0015 EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE 

MATOS EMBARGADO: CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 – 

ASSOCIEM-SE (APENSE) estes Embargos de Execução aos autos 

principais n.º 1004718-05.2017.811.0015 onde são partes CAVALHEIRO E 

CIA LTDA – ME e CARLOS ALBERTO DE MATOS. 2- Se no prazo, recebo 

os Embargos apresentado por CARLOS ALBERTO DE MATOS, para 

discussão (art. 918 do CPC), O QUE DEVERÁ SER CERTIFICADO; 3- Após, 

cite-se e intime-se o Embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os presentes embargos, conforme artigo 920, inciso I do 

CPC. 4- Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique 

e volte-me os autos conclusos na PASTA PRÓPRIA “MINUTAR 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO”. Intime-se, cumpra-se, servindo a presente 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO. As providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010089-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010089-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL COSTA DE JESUS 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, MIRAI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a parte autora que, em 

13 de outubro de 2018, adquiriu um veículo da marca Nissan, modelo 

Sentra S20, zero km, sendo ofertado 3 anos de garantia e facilidade nas 

manutenções. Verbera que, realizou as manutenções periódicas de 10 e 

20 mil km, na oficina da requerida, sendo que, na semana anterior à 

revisão de 20 mil km, observou que as borrachas de vedação das portas 

traseiras estavam descolando, ficando prensada para fora do carro no 

momento de fechar as portas, permitindo a entrada de água e poeira, além 

da péssima estética. Narra que, diante da proximidade do período de 

chuvas e a possibilidade de entrada de água no veículo em razão no 

defeito nas borrachas de vedação, entrou em contato com a 

concessionária, sendo informado que não havia disponibilidade da 

borracha em estoque e que o prazo para entrega era de no mínimo 15 

(quinze) dias, visando minimizar eventuais danos, aplicou um ponto de 

cola para evitar que as borrachas saíssem do local. Aduz que, no 

momento da revisão foi informado que a requerida não realizaria a 

substituição das borrachas pois o uso da cola havia descaracterizado a 

garantia. Pugna pela concessão da tutela, para que que se determine que 

a parte requerida realize a substituição das borrachas, sob pena de multa 

diária. Pois bem. Importante consignar que a tutela antecipada 

corresponde à tutela definitiva que será prestada se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. Compulsando os autos verifico que, 

nesta sede de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança 

do direito alegado pela autora, dependendo o feito de dilação probatória 

para que se verifique se houve conduta do autor apta a ocasionar a perda 

da garantia, justificando a negativa de cobertura pela demandada. Na 

análise acurada do caso em tela não foi possível aferir um juízo de 

certeza, mas sim um juízo de probabilidade, restando, pois, temerário o 

deferimento da medida de urgência, devendo a mesma ser postergada 

para empós a formação do contraditório quando este Juízo terá melhores 

elementos à análise do postulado pela autora, mormente em razão do pleito 

de tutela confundir-se com o próprio mérito da demanda. Neste mesmo 

sentido é o entendimento jurisprudencial, consoante julgados abaixo 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANÁLISE DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEPOIS DA ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. 

POSSIBILIDADE. Cabe ao juiz postergar a apreciação da medida liminar, 

para exame de sua razoabilidade, após formação do contraditório. 

Despacho que não encerra decisão. Prejuízo irreparável não evidenciado. 

Agravo não conhecido. (destacamos) (TJ-RS - AI: 70044550697 RS , 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Data de Julgamento: 01/12/2011, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/12/2011, undefined) E ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

DE DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DOS PEDIDOS LIMINARES 

PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, DIANTE 

DA POSSIBILIDADE QUE TEM O JULGADOR DE ADIAR A DECISÃO DE TAL 

PLEITO. (destacamos) (TJ-RS - AI: 70017596354 RS , Relator: Carlos 

Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 09/11/2006, Décima Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2006, 

undefined) Ademais, não há obrigatoriedade, por parte do julgador, na 

concessão de liminar in limine litis e inaudita altera parte, enquanto não 

formado o convencimento acerca do direito colocado em discussão. 

Assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela para após audiência de conciliação, quando a reclamada 
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apresentará sua defesa. Citem-se as Reclamadas para comparecimento 

em audiência de conciliação, caso ainda não tenha sido realizada, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), bem como a ausência da parte reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009877-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGLACI APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009877-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AGLACI APARECIDA 

BATISTA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO CETELEM S.A., 

BANCO SAFRA S-A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS, BANCO BMG Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a autora que recebe uma pensão por morte 

previdenciária, concedida desde de 26/09/2007, e recebe seu Benefício 

através do banco 104-Caixa, operação 215681. Sustenta a promovente 

que devido a problemas financeiros, contraiu mais um empréstimo no ano 

de 2014, um financiamento na modalidade Empréstimo por Consignação em 

Folha, bem como alguns outros empréstimos com outros bancos, como 

consta extrato retirado no INSS. Aduz a autora, que se viu refém de uma 

situação completamente absurda, de enriquecimento imoral por parte dos 

bancos réus, eis que foi compelida pelos réus a proceder nova 

renegociação de sua dívida, a qual está consubstanciada pelos contratos 

descritos no Extrato de Empréstimos. Relata que, os referidos contratos 

atingiram a exorbitante soma de mais de 70% de seu único rendimento 

salarial, comprometendo de forma inexorável seu sustento e de sua 

família. Diante do exposto, pugna a autora pela antecipação os efeitos da 

tutela, no sentido de determinar que os bancos réus retirem os descontos 

acima de 30% (trinta) de sua aposentadoria até o final do julgamento da 

presente ação, bem como que as promovidas se abstenham de 

RESERVAR MARGEM CONSIGNAVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO SOBRE A 

RMC da parte promovente. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência 

deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a 

ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos 

de definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão, 

ao menos parcial, da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do 

direito e o perigo de dano. Isto porque a requerente demonstra, por meio 

dos documentos juntados, que houve desconto acima da margem de 30% 

do seu único rendimento salarial para pagamento de empréstimos 

contratados junto às requeridas, o que não é permitido em nosso 

ordenamento jurídico, que assegura a impenhorabilidade do salário, tendo 

em vista sua imprescindibilidade para subsistência do indivíduo, 

assegurando assim a dignidade da pessoa humana. Contudo, a 

Jurisprudência admite a penhorabilidade da margem de 30% do valor do 

salário, permitindo desta forma que haja adimplemento dos débitos, sem 

que se comprometa integralmente a renda necessária à sobrevivência do 

devedor. Nesse sentido o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. 

EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM 

CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR 

CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. 

SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem 

não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a 

retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a 

contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não 

se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a 

satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando 

o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem 

ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, 

aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados 

em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A 

parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o 

decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de 

empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o 

vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o 

devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese 

dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) 

Revista Eletrônica de Jurisprudência Nº 7 RECURSO ESPECIAL Nº 

1.493.957 - DF (2014/0279248-5) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI RECORRENTE : VANESSA BENTO DE MEDEIROS ADVOGADO : 

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO : BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A INCORPORADOR DO ADVOGADO : JOÃO 

PAULO FERNANDES DE CARVALHO E OUTRO(S) _ : BANCO ABN AMRO 

REAL S.A ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES JOÃO 

PAULO FERNANDES DE CARVALHO E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de 

recurso especial, interposto com fulcro nas alínea "a", do inciso III, do art. 

105, da Constituição Federal. Acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, ficou assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA RENEGOCIAÇÃO DE 

DÍVIDAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS. I - NÃO HÁ FOMENTO JURÍDICO NA TESE DE QUE OS 

DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE VIOLAM AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI N° 8.078/90, O ART. 649, IV, DO CPC, O ART. 7º, X, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA, POIS O DÉBITO, ULTRAPASSANDO O LIMITE PERCENTUAL DE 

30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS, NÃO RESULTOU DA 

VONTADE UNILATERAL DO BANCO, MAS DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA 

DA CONTRATANTE, QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS ORIUNDAS DE 

SUCESSIVOS CONTRATOS DE CRÉDITO. II - DEU-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO. A recorrente pretende ver reconhecida a violação aos artigos 

6º, V, da Lei n. 8.078/90 e 649, IV, do CPC. Defende a necessidade de 

revisão das cláusulas contratuais que permitiram os descontos em conta 

corrente de parcelas de mútuo bancário celebrado, limitando-os a 30% de 

seu rendimento salarial. Passo a decidir. Merece prosperar a insurgência. 

Observo que o acórdão recorrido decidiu em confronto com a 

jurisprudência desta Corte, que não autoriza o cancelamento da cláusula 

contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo, embora 

os limite a 30% dos vencimentos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. 

DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE 

SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. O 

débito lançado em conta corrente em que é creditado o salário, quando 

previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais 

vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser 

suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 
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30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental 

provido. (4ª Turma, AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, unânime, DJe 9/6/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SALÁRIO. 

LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- A jurisprudência desta 

Corte já decidiu que "o banco não pode apropriar-se da integralidade dos 

depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para 

cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso 

haja cláusula permissiva no contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel. 

Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003). 2.- Entretanto, tal orientação 

deve ser harmonizado com precedente da Segunda Seção deste Tribunal 

(REsp 728.563/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJ 8.6.2005), que 

consolidou o entendimento de que "é válida a cláusula que autoriza o 

desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação 

do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade 

unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em 

condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário". 3.- Ante tais 

lineamentos, esta Corte firmou o entendimento de que, "ante a natureza 

alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com 

desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) 

devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador" 

(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). 4.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 7.337/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 7/5/2013). Em face do 

exposto, dou provimento ao recurso especial (art. 557, § 1º-A, do CPC), 

para limitar o desconto em conta a 30% dos vencimentos da autora. Ônus 

sucumbenciais conforme sentença (fl. 142 e-STJ). Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 27 de maio de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTIRelatora Documento: 48337105 Despacho / Decisão - DJe: 

08/06/2015 Já o perigo da demora é evidente, pois, ninguém pode ignorar 

as limitações de ordem moral e creditícias que advêm à pessoa que se vê 

privada quase que integralmente de seu salário mensal, o qual deve suprir 

as necessidades básicas da família, nos termos do disposto pelo art. 7°, 

IV, da Constituição Federal. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

específica DETERMINANDO que as requeridas LIMITEM os descontos 

referente aos empréstimos firmados com a autora, ao valor máximo de 

30% DA APOSENTADORIA DA MESMA, bem como para que as requeridas 

se ABSTENHAM de RESERVAR MARGEM CONSIGNÀVEL (RMC) e 

EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC da parte autora, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). 2. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se a 

reclamada para comparecimento em audiência de conciliação a ser 

designada conforme PAUTA PRÉ-ESTABELECIDA, oportunidade em que 

poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda ajuizada por KEDIMA 

MARQUES DOS SANTOS em face de AGUAS DE SINOP S.A na qual busca 

reparação por danos morais em razão de alegado corte indevido no 

fornecimento de água. Em sua petição inicial a parte Requerente afirmou 

que, após procedimento interno a parte Requerida teria verificado que 

houve a suspensão errônea do fornecimento de água, eis que o corte 

deveria ter sido feito na unidade de um de seus vizinhos. Por seu turno a 

parte Requerida negou que tivesse havido o corte e, portanto, inexistirem 

os danos morais pleiteados. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Durante a 

audiência de instrução (id nº 14128401) colheu-se o depoimento da parte 

Requerente (id nº 14128436) onde narrou os fatos contido na petição 

inicial; bem como, aduziu que teve que recorrer à vizinhos para tomar 

banho etc. Ainda, afirmou que em decorrência de sua rotina de trabalho, 

viajando para Cuiabá/MT para acompanhar pacientes, esta saia logo cedo 

e retornava à noite. Afirmou que em contato telefônico com preposta da 

parte Requerida, recebeu a informação de que não constava no sistema 

nenhum corte, bem como, em razão disso, não seria possível enviar 

equipe ao local. A seguir colheu-se o depoimento de duas testemunhas da 

parte Requerente: ERYK DA SILVA FILGUEIRAS (id nº 14128450) ao qual 

relatou que, em uma reunião de um grupo da igreja ao qual faziam parte, a 

parte Requerente chegou atrasada em decorrência do corte de água, 

informação obtida através de um amigo em comum, FERNANDO. Por fim, 

afirmou que este colega comentou, em tom de brincadeira, que o corte 

deveria ser para a residência deste e não para a residência da parte 

Requerente; SANDRA APARECIDA CAMARGO (id nº 14128462) a qual 

relatou que trabalha junto com a parte Requerente, explicando a rotina e 

horário do serviços; bem como, afirmou que durante o corte, por algumas 

vezes ela tomou banho no serviço. Colheu-se o depoimento de uma 

testemunha arrolada pela parte Requerida, VALDINEI GUEDES DE LIMA (id 

nº 14128479), funcionário da parte Requerida, que esclareceu não houve 

corte por débito, mas sim corte a pedido de um antigo morador por volta de 

agosto/2016, sendo que a atual moradora, ora parte Requerente, solicitou 

a religação. Em seu depoimento negou que tenha ocorrido corte em 

janeiro/2017, mas apenas vistoria no imóvel e que constatou violação do 

medidor, consistindo em ligação clandestina. Por fim, afirmou que as 

solicitações de suspensão são arquivadas e a religação é feita de forma 

virtual. Por fim, em audiência de continuação, colheu-se o depoimento da 

testemunha arrolada pela parte Requerente, ADRIANO TAVARES (id nº 

14128667), ao qual forneceu seu banheiro para a autora utilizar. Afirmou 

que o sobrinho deste residia no apartamento “kitnet” ao lado da parte 

Requerente e que ele desocupou o imóvel sem quitar a fatura, por isso a 

suspensão deveria ter sido direcionada para o hidrômetro deste e não da 

parte Requerente. Inicialmente destaca-se ser dever da parte Requerida 

em zelar pela correta cobrança e suspensão do fornecimento de água. 

Incorrendo em indiscutível falha na prestação do serviço quando esta 

procede a suspensão indevida do fornecimento de água. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSÃO ILEGAL 

INTERRUPÇÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

ENCAMINHADAS PARA ENDEREÇO ERRÔNEO AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO. É dever do fornecedor zelar 

pela veracidade e atualização de seus registros, adotando todas as 

medidas cabíveis para verificar a exatidão de seu procedimento de 

cobrança antes de proceder a medidas que possam acarretar danos ao 

consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem 

as relações de consumo Indenização fixada pelo Juízo a quo que se 

revela adequada a sanar de forma justa a lide Juros de mora corretamente 

fixados no patamar de 1% ao mês Manutenção do entendimento adotado 

em Primeiro Grau. Negado provimento. (TJSP - APL: 

00301061720108260576, Relator: IVAN SARTORI, DÉCIMA TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2014 - grifo 

nosso). Por trata-se de bem essencial à vida humana e serviço de 

natureza pública, deve-se observar, por parte da concessionária de 

serviço especial atenção em sua atividade de suspensão no fornecimento. 

A prova colhida nos autos é suficiente para corroborar a tese autoral, 

tendo as testemunhas corroborado que esta teve o fornecimento de água 

suspenso, sendo necessário valer-se da ajuda de vizinhos e do próprio 

serviço para suprir sua higiene pessoal ao longo da semana. Os fatos 

narrados pela testemunha arrolada pela parte Requerida, poderia e 

deveria ter sido corroborados por prova documental, pois, ao que tudo 

indica, já era de conhecimento da ré ao tempo da apresentação da 

contestação. Não havendo prova da regular suspensão no fornecimento 

de água tem-se por ilícito tal ato ensejando o dever de repara o dano 

imaterial. Inclusive neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA EM UNIDADE HABITACIONAL. 
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AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA CONDUTA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O corte 

ilegal no fornecimento de água em unidade habitacional, levado a efeito, 

atinge a regra da continuidade na prestação do serviço e causa dano 

moral passível de indenização. […] (Acórdão n.869578, 

20140111560509ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 304 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. No que tange ao pedido de retratação escrita pela parte 

Requerida, não comporta acolhimento, visto que os fatos em litígio não 

possuem caráter personalíssimo; isto é, não tratou-se de ofensa à honra 

propriamente dita ou ainda, ofensa praticada em redes sociais quem 

necessite a devida retratação. Por fim, quanto ao pedido de condenação 

em honorários advocatícios referido pedido não comporta acolhimento eis 

que encontra óbice no disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 que veda a 

condenação em honorários advocatícios, de tal forma que referido pleito, 

caso fosse concedido, seria uma forma de contornar tal vedação. 

Ademais, Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais) 

devidamente atualizado pelo INPC a partir dos efetivos pagamentos e com 

a incidência de juros legais a partir da citação; bem como a pagar a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

D e c i d o .  T r a t a - s e  d e  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R I A  D E 

INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/ PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por 

REGINA BEATRIZ MARTINS FIEL em face de GRALHA AZUL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A Requerente alega que 

assinou na condição de fiadora contrato de locação de imóvel com 

duração prevista de um ano. Ultrapassado o prazo previsto no contrato, 

sem que houvesse realizado qualquer renovação a Requerente entendeu 

extinta sua obrigação de fiadora. Ocorre que foi surpreendida com 

cobrança de aluguel de período posterior. Tendo ainda seu nome 

negativado pela Requerida, razão pela qual requereu antecipação de 

tutela. Por seu turno, a Requerida entende devida obrigação, eis que o 

contrato teve renovação automática e estava previsto que a obrigação do 

fiador somente se encerraria com a entrega das chaves. Por fim requer 

em pedido contraposto a cobrança dos alugueis. A antecipação de tutela 

foi deferida sob fundamento de que a cláusula 11º letra “k” do contrato 

previa que a renovação ou prorrogação da locação deveria ser realizada 

expressamente e assinada juntamente com o fiador. Pois bem, analisando 

detidamente o contrato é possível identificar que se tratava de contrato 

por prazo determinado com data de início prevista para 13/04/2014 e 

encerramento em 12/04/2015. Ocorre que findo o prazo o locador 

manteve-se no imóvel. O art. 47 da lei de locação (lei 8245/91) prevê que: 

“Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com o prazo inferior a 

trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se 

automaticamente, por prazo indeterminado”. Portanto, no caso dos autos, 

houve prorrogação automática do contrato. Em que pese à cláusula 11º 

letra “k” prever que desejando renovar ou prorrogar expressamente deve 

assinar juntamente com o fiador. O locador não renovou expressamente, 

mas manteve-se no imóvel o que gerou a prorrogação automática. Quanto 

à responsabilidade do Requerente, a cláusula 22º é clara no sentido de 

que a responsabilidade do fiador se estende até a entrega das chaves, 

vejamos: cláusula 22º: “ O(s) FIADOR (S) assume (m) total 

responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais e legais 

até a data da real e efetiva entrega das chaves, mediante recibo firmado 

pelo LOCADOR (A) ou por seus procuradores. A responsabilidade 

solidária do (s) FIADOR (ES) se estende as multas, despesas de 

condomínio, contribuições legais ou contratuais. Outrossim, declara (m) 

o(s) FIADOR (ES) que renuncia (m) expressamente da faculdade de 

pleitear a exoneração da fiança e do benefício de ordem”. Sobre este 

tema, o STJ é pacífico no sentindo de que quando o contrato contém 

cláusula de obrigação do fiador até a entrega das chaves e ausente 

cláusula que vede a prorrogação automática, a responsabilidade 

estende-se até a entrega das chaves. Após o prazo previsto no contrato, 

não desejando mais manter-se na qualidade de fiador, deve notificar por 

escrito sua intenção de desonerar-se do encargo. Vejamos: DIREITO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR 

PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS 

CHAVES. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA QUE SE 

PRORROGA AUTOMATICAMENTE. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 

DO CC/02. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA AO LOCADOR. 

RECEBIMENTO E ASSINATURA POR TERCEIRO. 1. [...] 2. Cinge-se a 

controvérsia em determinar se a notificação extrajudicial promovida pelos 

recorrentes - fiadores de contrato de locação - à recorrida - locadora - 

deve ser considerada válida para fins da exoneração da fiança prestada. 

3. Existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os 

fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do 

imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi 

prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo. 

Precedentes. 4. Não se pode conceber a exoneração do fiador com o 

simples envio de notificação, pois só com a ciência pessoal do credor é 

que se inicia o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 835 do CC/02, 

razão pela qual caberá ao fiador, em situação de eventual litígio, o ônus de 

provar não só o envio, mas o recebimento da notificação pelo credor. 5. 

Na hipótese, não há como se afirmar, nem mesmo presumir, que a 

locadora teve ciência da notificação enviada pelos recorrentes, que foi 

recebida por procurador e representante legal de imobiliária, sendo, 

portanto, impossível considerar que os fiadores exoneraram-se da fiança 

prestada. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1428271/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 28/3/2017, DJe 30/3/2017 

- sem destaque no original) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. ART. 566 DO CPC/1973 (ART. 778 DO 

CPC/2015). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. FIANÇA. 

EXPRESSA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. SÚMULA 83 

DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXCESSO 

DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. [...] 2. Pacificou-se o entendimento 

de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo 

que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega 

do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que 

referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do 

encargo. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 3.Não cabe, em recurso 

especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1046000/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turm , j. em 19/10/2017, DJe 

27/10/2017 - sem destaque no original) Se o fiador assinou o contrato na 

condição de devedor solidário das obrigações assumidas pelo locatário, 

renunciou ao benefício de ordem, existindo, ainda, ressalva expressa de 

que a responsabilidade perduraria até a efetiva entrega das chaves, 
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subentende-se que ele aquiesceu até a entrega das chaves, não havendo 

que se falar em excludente da responsabilidade. No caso dos autos, o 

contrato previa a responsabilidade até a entrega das chaves e a 

Requerente não notificou a locadora após o término previsto no contrato 

(12.04.2015) da intenção de desoneração da garantia, portanto, responde 

solidariamente, com o locatário pelo débito locatício até a data da efetiva 

entrega das chaves. Quanto aos danos morais pela negativação, 

considerando que se trata de cobrança devida, não há que se falar. Por 

fim, denota-se que a Requerida apresentou pedido contraposto 

requerendo que a Autora seja condenada ao pagamento do débito 

referente aos alugueres de julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 

dezembro de 2015, bem como despesas de água, luz e reparação do 

imóvel. Somando um total de R$ 4.751,07 (quatro mil setecentos e 

cinquenta e um reais e sete centavos). Analisando o comprovante dos 

débitos, entendo que restam comprovados os débitos referente á 03 

meses de aluguel, parcelas de IPTU, manutenção jardim, duas contas de 

água e os reparos. Sendo devida a cobrança com relação a estes débitos. 

Quanto às contas de energia, um reparo no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e débito referente ao aluguel 1307 A, não restou comprovado, 

razão pela qual entendo indevido. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a existência do 

débito. Por consequência DETERMINO o cancelamento dos efeitos da 

tutela de urgência deferida (ID 14011080). JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a Requerente ao 

pagamento das parcelas de IPTU, 03 parcelas de aluguel, manutenção 

jardim no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e reparos no valor 

de R$ 289,93 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), 

atualizados desde a notificação ID 14579091, nos termo da súmula 43 do 

STJ e juros de 1% ao mês a partir da citação, por fim DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL e MORAL proposta 

por NATALY HEITOR MARTINI em face de ALICERCE MUDANCAS E 

TRANSPORTES EIRELI - EPP e GRANERO TRANSPORTES LTDA. A 

controvérsia dos autos cinge-se a subtração e avaria de bens móveis de 

propriedade da parte Requerente enquanto estes estavam sob a guarda 

das partes Requeridas em razão da contratação do serviço de transporte 

de mudança. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em sua petição inicial a parte 

Requerente aduziu que, por fins médicos, resolveu domiciliar-se na cidade 

de São Paulo/SP, para tanto contratou as partes Requeridas para 

transportarem sua mudança até o destino; contudo, durante a estadia no 

galpão em Cuiabá/MT diversos produtos foram subtraídos e avariados. Por 

seu turno a primeira parte Requerida, ALICERCE MUDANCAS E 

TRANSPORTES EIRELI – EPP, suscitou preliminar de inépcia da petição 

inicial, denunciação da lide e no mérito aduziu que o dano material se limita 

aos bens constantes no inventário e ausência de danos morais. A 

segunda parte Requerida, GRANERO TRANSPORTES LTDA, suscitou 

preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. No mérito 

arguiu improcedência pela ausência de culpa. A PRELIMINAR de INÉPCIA 

pela ausência de especificação dos valores quanto ao dano material e 

moral não comporta acolhimento. Em sede de Juizados Especiais, não 

sendo um dos casos previstos no art. 275, II do Código de Processo Civil 

de 1973, todas as demais causas encontra-se limitadas pelo valor da 

causa máximo de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época da 

propositura da demanda previsto no art. 3º, I da Lei nº 9.099/95. Desta 

forma, ainda que não haja uma clara especificação do valor pretendido a 

título de danos morais é certo que, em sede de eventual condenação, esta 

não poderá ultrapassar o lite previsto no mencionado art. 3º, I da Lei nº 

9.099/95. A PRELIMINAR de INÉPCIA pela ausência de documentação 

indispensável não prospera. Referida tese se fundamenta na ausência de 

prova quanto ao dano material sofrido; contudo, referida matéria diz 

respeito ao mérito e não a uma preliminar, pois não se trata de simples 

ausência de documento, mas sim alegada ausência de prova de fato 

constitutivo do direito do autor. Igualmente não prospera a PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda parte Requerida. Ainda que a 

relação jurídica entre as partes Requeridas seja fundado em contrato de 

franquia, tal circunstância não afeta a relação jurídica mantida entre estas 

e a parte Requerente. Destaca-se que todo o material gráfico para a 

contratação do serviço, anexado aos autos, possui a logomarca da 

segunda parte Requerida; logo, perante o consumidor leigo, este não iria 

diferenciar o conceito entre franqueado e franqueador; neste cenário, 

para o consumidor quem lhe presta o serviço é quem possui a logomarca 

estampada nos papéis assinados. Neste sentido: DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

SEGUNDA DEMANDADA. AQUISIÇÃO DE UMA PISCINA, COM A 

INSTALAÇÃO E OUTROS ITENS, PELA DEMANDANTE JUNTO À PRIMEIRA 

REQUERIDA, QUE ERA, À ÉPOCA, FRANQUEADA-REVENDEDORA DA 

APELANTE. FRANQUEADORA QUE ALEGA, EM SEDE RECURSAL, SER 

PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO P ASSIVO DA DEMANDA. 

INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA, NOS 

TERMOS DO ART. 14 E 18 DO CDC, ANTE A PARTICIPAÇÃO NA CADEIA 

DE FORNECIMENTO. FRANQUEADORA QUE, AO AUTORIZAR A 

UTILIZAÇÃO DA SUA MARCA, ASSUME, CONJUNTAMENTE COM A 

FRANQUEADA, AS CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS, 

DECORRENTES DESSA RELAÇÃO NEGOCIAL. […] (TJSC - AC: 

03001286220158240135, Relator: CLÁUDIA LAMBERT DE FARIA, QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO CIVIL, Data de Publicação: 07/11/2018 - grifo nosso). 

Por fim, o pedido de DENUNCIAÇÃO da LIDE não comporta acolhimento por 

vedação legal prevista no art. 10 da Lei nº 9.099/95 eis que trata-se de 

forma de intervenção de terceiros. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. É fato incontroverso que as parte celebraram 

contrato de transprote dos bens da parte Requrente entre Sinop/MT e São 

Paulo/SP; todavia, enquanto estes estavam armazenados em Cuiabá/MT, 

parte destes bens foi subtraída por terceiros. O contrato de transporte 

regulado nos art. 730 e ss do Código Civil trata-se de obrigação, na qual o 

transportador, ora partes Requeridas, se obrigaram a guardar e 

transportar os bens arroladas pela parte Requerente no inventário; 

devendo tais bens chegarem incolumes no destino final conforme disposto 

no art. 749, CC. Ainda, deve incidir ao presente feito as normas do Código 

de Defesa do Consumidor o que configura como falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 18, CDC, quando tais produtos não são 

entregues ou são entregues avariados. O inventário com a totalidade dos 

bens transportados encontra-se anexada aos autos nos ids nº 11675259, 

11675295, 11675344, 11675374, 11675404, 11675429 e 11675442. No id 

nº 11675520 a parte Requerente relacionou, de forma unilateral, os bens 

que afirma terem sído subtraídos; destes, restou incontroverso, nos 

termos do acordo proposto pela primeira parte Requerida (id nº 

11675713), 02 (dois) televisores, a avaria na geladeira e um valor 

estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os produtos apresentados 

pela parte Requerente. Quanto aos bens avariados, segundo relatado pela 

parte Requerente e fotos anexada aos autos consistentem na geladeira, 

espelho do ármario e sofá. Tais bens, conforme declaração anexada no id 

nº 12872597 foram restaurados. Já quanto ao produtos subtraídos a parte 

Requerente aduziu que, além dos incontroversos, ainda não recebeu os 

seguintes bens: álbum de formatura, aspirador de pó, canivetes, par de 

brincos, roupas íntimas e vestuário em geral, perfumes, louças da 

cozinha, panelas, faqueiro, taças de cristal, abridor de vinho, filtro de 

água, varal de teto, caixa de som, som ambiente, luminária, 3 bolsas de 

grife, produtos de higiene e maquiagem, produtos alimentícios importados, 

telefone sem fio, balança, enxoval do bebê e enxoval bordado passado 

por gerações na família, 3 vestidos de festa, roupa de cama, almofadas, 

diversos sapatos, bebidas álcoolicas, acessório automotivo, caixa com 

lembranças diversas, coleção de moedas. Via de regra o dano material 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 695 de 766



demanda a prova precisa do “quantum” a título de prejuízo, ou seja, para 

sua fixação, em situações normais, deveria constar no auto uma relação 

pormenorizada de todos os itens e sua devida avaliação; contudo, tal 

situação, no presente feito é impossível. O invetário de bens 

transportados possui diversos volumes contendo produtos objetos do 

contrato de transporte. Nenhuma das partes possui um relatório preciso 

da quantia e especificação exata dos bens que foram transportados. 

Nestes casos, deve o magistrado, valendo-se dos os arts. 5 e 6º da Lei nº 

9.099/95, abaixo transcrito, aplicar a indenização com base na equidade: 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 

a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras 

de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Destaco que a quantia de ben 

subtraido evidentemente não se restringe apenas aos discriminados na 

proposta de acordo formulda pela primeira parte Requerida, pois dá simple 

análise dos inventário de bens (ids nº 11675259, 11675295, 11675344, 

11675374, 11675404, 11675429 e 11675442) é possível verificar a 

menção expressa a pratos da cristaleira (item 06), talheres (item 11), 

panelas (item 24), abajur (item 31), maquiagem (itens 35 e 36), calçados 

(item 48), faqueiro (item 214) etc. Deste modo, guarda plausabilidade a 

lista dos bens informados como extraviados quando estavam sob a 

guarda e responsabilidade das parte Requeridas, motivo pelo qual tenho 

que a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de 

danos materiais é razoável e equênime ao prejuízo suportado pela parte 

Requerente. Em específico quanto aos valores de cunho extrapatrimonial e 

jóias e coleções, o presente valor não os contempla ante a expressa 

cláusula contida, desde a proposta inicial, quando ao não transporte de 

tais objetos conforme conta expresso no contrato pactuado entre as 

partes (id nº 11675143). Deve-se consignar a impossibilidade de 

procedência quanto ao pedido de entrega do salvado à segunda parte 

Requerida, vez que os danos materiais se prestam a indenizar justamente 

o patrimônio da parte Requerente que foi subtraída na ação criminosa 

praticada em 18.12.2016, conforme consta no Boletim de Ocorrência 

anexado aos autos (id nº 12872313). O atraso na montagem, via de regra 

constituir-se-ia em mero inadimplemento contratual; contudo, na análise da 

ocorrência de danos morais, deve-se analisar as circunstâncias do caso 

em concreto. Pois bem, pelas conversas mantida entre as partes via 

aplicativo WhatsApp (ids nº 11675564, 11675612, 11675663, 11675685 e 

11675681) verifica-se que não apenas houve contratempos no 

fechamento da proposta, com alterações no valor avençado em 

decorrência de informações posteriores, mas, sobretudo, aliado ao furto 

de parte de seus bens, a demora na entrega e montagem do 

remanescente. Nestas circunstâncias em concreto, a falta de cuidado que 

enseja no furto de bens de clientes enquanto em sua guarda aliada ao 

atraso injustificado na entrega da mudança que, frisa-se constar nos 

autos que tanto a parte Requerente recebeu objetos de terceiros, como 

objetos seus foram encaminhados à terceiros em virtude do delito; são 

circunstâncias que transboram ao mero inadimplemento contratual e até 

mesmo a eventual mero aborrecimento e adentram na seara da ofensa 

psíquica à parte Requerente ensejando a reparação extrapatrimonial. 

Destaca-se que que a situação gestacional da parte Requerente é 

circunstância ser considerada. É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as partes 

Requeridas a pagarem, solidariamente, a parte Requerente, a importância 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigida pelo INPC 

a partir da data do evento danoso, 18.12.2016 e incidências de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação a título de DANOS 

MATERIAIS; bem como a pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004687-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004687-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: FRANCISCO DE SOUZA 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009822-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009822-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LETICIA RIBEIRO RODRIGUES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Com 

efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001759-61.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001759-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOHN LENNON PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 14951575 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013087-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013087-85.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GISELE ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14291615 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013053-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADRIANO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013053-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ADRIANO 

BARBOSA ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

15813437 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012962-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERNANDA BASILIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012962-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOICE FERNANDA BASILIO 

ROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14771762 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 
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como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO KREIBICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006333-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO KREIBICH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 16088000 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006927-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VALONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006927-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS VALONE 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 16011752 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001440-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA OAB - 735.371.871-49 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA OAB - SP147513 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001440-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PODIO PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA 

COENGA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 16502612 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

SERGIO SELEGHINI JUNIOR OAB - SP144709 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000435-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELIZABETE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16218803 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012136-40.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANE MARIA SANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 698 de 766



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012136-40.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP EXECUTADO: JORDANE MARIA SANDES DE 

SOUSA Vistos, etc. Trata-se de execução por título judicial, onde não 

foram localizados bens penhoráveis, sendo o exequente intimado, porém 

não os indicou. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O artigo 53, § 4º, da lei 

9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. Assim, considerando o transcurso do prazo 

concedido para a localização de bens penhoráveis, resta-me a aplicação 

da norma supracitada. Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do 

artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, extingo 

presente feito. Sem custas ou despesas processuais Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sirva-se a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011492-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011492-97.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CRISTIANE BURATO 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em face da empresa OI S.A . É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM/OI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DO FEITO. CRÉDITO 

CONCURSAL. NECESSIDADE DE EMITIR CERTIDÃO DE CRÉDITO. Nos 

termos do Ofício 613/2018/OF, os processos que tiverem por objeto 

créditos concursais devem prosseguir até a liquidação o valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado, o juízo de origem 

deverá emitir certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial de moda a que 

o crédito respectivo seja pago na forma do plano de recuperação judicial. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação cível nº 

70078627783, Décima Quinta Câmara Cível, tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 19/09/2018). 

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano 

constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há 

viabilidade jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS 

os CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ex positis, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da 

parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 279992 Nr: 15963-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JUNIOR ESPINDOLA PEREIRA, MURILO 

BATISTA DA SILVA, LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:

 Código n° 279992

Vistos,

 Declaro encerrada a instrução processual, pelo que determino seja dado 

vista dos autos às partes para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 126198 Nr: 5412-35.2010.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA, ADILSON 

BENITES AMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Considerando que a diligência determinada à fl. 301 não logrou êxito, de 

modo que o acusado Adilson não foi devidamente intimado da sessão de 

julgamento outrora designada nos autos, redesigno o ato para dia 

21/02/2019, às 08h30min (...)Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública para que tomem ciência da presente decisão, bem 

como intime-se o advogado constituído nos autos, via DJE, aproveitando o 

ensejo para notificá-los a se manifestarem a respeito das testemunhas 

Gisele Leda Benitez de Farias (fl. 294) e PM Silvino Pereira da Silva (fl. 

298).Registro que o feito não deverá aguardar a certidão de publicação 

em gabinete, em razão da necessidade de expedição do necessário com 

urgência, sendo que, excepcionalmente, a mencionada certidão deverá 

ser juntada posteriormente ao feito pelos serventuários da 

secretaria.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334369 Nr: 12348-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

prestador de serviços gerais, natural de Sinop/MT, nascido aos 

29/08/1999, portador do RG nº 3021355-0 SSP MT, filho de Mirael Pereira 

dos Santos e Maria Luiza Nunes de Jesus, residente na rua Conquista, 

quadra 01, casa 21, bairro Parque das Araras, atualmente segregado no 

ergástulo público desta urbe, na pena prevista no artigo 155, §4°, inciso I 

do Código Penal.Passo a dosimetria da pena:No tocante à culpabilidade, 

inerente ao tipo penal. Considerando a pena imposta ao acusado, bem 

como regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não mais 

existem os motivos ensejadores da PRISÃO CAUTELAR do acusado, 

razão pela qual REVOGO-A, com fundamento no art. 316 do Código de 

Processo Penal. Por conseguinte, determino a imediata EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, o qual deverá ser colocado em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Analisando o artigo 44 

do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não 

houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 

do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição 

em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para 

promover a recuperação do condenado. Não há bens a serem destinados 

(fl. 90).Publique-se. Intimem-se.Transitada esta em julgado, oficie-se à 

Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e expeça-se Guia de 

Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. Após, arquivem-se 

os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 273443 Nr: 11949-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RIBAS DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

 O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, 

denunciou MATEUS RIBAS DANIEL, devidamente qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput e 40, inciso VI, 

ambos da Lei 11.343/06, em virtude dos seguintes fatos narrados na 

denúncia, in litteris:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de julho de 

2016, aproximadamente às 16h00min, na residência localizada na Rua 

Tambaqui, nº 15, bairro Camping Club, nesta cidade de Sinop/MT, o 

acusado, com envolvimento dos adolescentes Wesley de Oliveira 

Gonçalves e Otávio Ribas Daniel, deliberadamente, trazia consigo e tinha 

em depósito, com ânimo de tráfico, 71 (setenta e uma) porções de 

substância entorpecente análoga à cocaína, 01 (um) cigarro artesanal 

contendo substância entorpecente análoga à maconha e 01 (uma) porção 

de substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de 

apreensão (fl. 11) e auto de constatação preliminar (fl. 24/26).”

O réu foi preso em flagrante na data de 15/07/2016 (fl. 07).

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2016 (fls. 61/62).

À fl. 68 o acusado foi devidamente notificado, nos termos do art. 55 da Lei 

11.343/06, tendo apresentado resposta à acusação à fl. 70.

 Durante a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 04 

(quatro) testemunhas e procedido o interrogatório do réu (fls. 80).

Laudo pericial de constatação de drogas às fls. 39/41 e laudo definitivo às 

fls. 87/88.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais (mídia digital de fls. 

retro), requerendo a condenação do acusado, nos exatos termos da 

denúncia, por entender restar configurada a materialidade, autoria delitiva, 

bem como a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas.

A Defesa, a seu turno, em suas alegações finais orais (mídia digital de fls. 

retro), requereu o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, 

inciso VI, da Lei 11.343/06 e aplicação da causa de diminuição insculpida 

no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, 

denunciou MATEUS RIBAS DANIEL, devidamente qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput e 40, inciso VI, 

ambos da Lei 11.343/06.

Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O art. 33, caput, da Lei de Drogas consiste em “importar, exportar, 

remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar”, implicando na pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

Da materialidade e autoria.

Analisando detidamente os presentes autos, observo que a materialidade 

encontra-se comprovada por meio dos documentos carreados aos autos, 

quais sejam, o auto de prisão em flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência 

de fls. 11/12, auto de apreensão de fl. 16, laudo preliminar de constatação 

de drogas de fl. 39/41 e laudo definitivo de fls. 87/88, além dos 

depoimentos prestados pelas testemunhas tanto na fase extrajudicial 

como perante o juízo.

 A autoria delitiva, de igual forma, resta suficientemente comprovada, 

diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase 

inquisitorial como judicial, mormente pela confissão do réu. Senão vejamos.

Em sede extrajudicial, o IPC Fábio Augusto Leandro assim afirmou:

“(...) Que esta equipe de policiais da DERF, após informações recolhidas 

perante denúncias, iniciamos o trabalho investigativo e, portanto, 

decidimos fazer o pedido de busca e apreensão, Código nº270306, em 

uma residência. Sendo que, após a busca na casa e no quintal, 

encontramos algumas porções de pasta-base, maconha e um cigarro de 

maconha, que estava na posse de Mateus, vulgo “padeiro” e dois menores 

Wesley de Oliveira Gonçalves de 17 anos e Otávio Ribas Daniel de 16 

anos, sendo que os três foram mencionados nas informações preliminares 

da investigação.” (SIC – fl.14.)

A testemunha IPC Fábio Augusto Leandro, ao prestar suas declarações 

em Juízo relatou que recebeu informações de que em uma residência 

localizada no Camping Club havia o comércio de drogas e muita 

movimentação nessa casa. Ao chegar à residência, encontrou o acusado, 

seu irmão e uma terceira pessoa. Após, em buscas pela casa, lograram 

êxito em localizar no quintal uma quantidade de pasta-base e uma 

quantidade de maconha. Afirmou que o entorpecente encontrado estava 

embalado em pequenas porções e um pacote pequeno de substância 

análoga à cocaína e outra porção de maconha. Informou que o telefone 
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celular dos rapazes tocava incessantemente, de vários números diversos.

A testemunha IPC Vinicius Beck Sitko, em Juízo informou que recebeu 

várias informações de que na residência havia o comércio de drogas. 

Declarou que ao chegarem à residência, encontraram o acusado, Wesley 

e Otávio, sendo que a droga estava enterrada no quintal. Relatou que as 

informações eram de que no período noturno havia muita movimentação na 

residência. Disse que um telefone celular tocava insistentemente, mas 

estavam em buscas por entorpecentes e, em razão disso, não atenderam. 

Informou que foram localizadas 71 porções de pasta-base, um frasco de 

cocaína e um cigarro de maconha. Declarou que a maconha estava com o 

acusado Mateus, mas as outras drogas foram encontradas no quintal.

 Quando de seu depoimento perante a autoridade policial, a testemunha 

informante Otávio Ribas Daniel, irmão do réu, aduziu que:

“(...) na data de hoje estava na casa do Wesley juntamente com o seu 

irmão e o Wesley quando foram abordados pela polícia; que no momento 

da abordagem o declarante estava fumando um cigarro de maconha; que 

a respeito das “trouxinhas” que foram localizadas na casa afirmou que 

acha que a droga é do Wesley; que não sabia a droga que estava na 

casa; que está morando na casa do Wesley juntamente com seu irmão 

Mateus porque brigou com seu pai devido ao fato do declarante ser 

usuário e seu pai não aceitar; que nega vender droga na casa; que não é 

traficante, que não trabalha, que não estuda atualmente.” (SIC – fl.19).

A testemunha informante Otávio Ribas Daniel, irmão do réu, em Juízo 

alegou que fazia dois dias que estava na residência, pois mora com seus 

pais e estava apenas visitando seu irmão. Informou que não sabia há 

quanto tempo o acusado estava morando naquele local, pois este teria ido 

visitar sua esposa que está grávida. Afirmou que era usuário de maconha, 

mas ninguém utilizou drogas na residência enquanto estava lá. Informou 

que não tinha conhecimento do entorpecente encontrado no local porque 

fazia apenas dois dias que estava na residência. Declarou que o acusado 

trabalha em uma fábrica de sofá. Informou que a residência era de 

Wesley, amigo do acusado.

Durante suas declarações extrajudiciais, a testemunha informante Wesley 

de Oliveira Gonçalves, assim afirmou:

“Que na data de hoje estava em sua casa juntamente com seus amigos 

Mateus e Otávio quando foram abordados pela polícia; que a respeito das 

“trouxinhas” que foram localizadas na casa afirmou não saber de quem é 

a droga; que mora há mais ou menos 8 anos na casa; Que os outros dois 

acusados estão morando na casa com o declarante há mais ou menos 6 

dias; que nega vender droga na casa; que não é traficante; que não 

trabalha, que não estuda atualmente; que trabalha apenas de diárias de 

serviços gerais; que não sabe a quem pertence o capuz azul que foi 

achado no quintal da sua casa; que já foi apreendido uma vez por porte de 

simulacro.” (SIC- fl.17).

Em Juízo, a testemunha informante Wesley de Oliveira Gonçalves, 

informou que a residência é sua, pois sua mãe faleceu há pouco tempo e 

ele continuou morando na casa. Relatou que estava na residência com o 

acusado e Otávio, sendo que o declarante estava dormindo no momento 

em que os policiais chegaram. Afirmou que os entorpecentes eram seus, 

pois naquela época estava traficando porque estava com dificuldades de 

encontrar outro serviço. Alegou que o acusado estava na residência 

porque pediu ajuda, já que iria morar com a esposa, que estava grávida, e 

que nunca viu o acusado usando drogas. Relatou que fazia poucos dias 

que o acusado estava na residência e que este fazia “uns bicos” em uma 

padaria. Informou que fazia uns dois dias que Otávio estava na residência 

porque havia brigado com os pais, mas ele não vendia drogas.

 Por sua vez, o acusado MATEUS RIBAS DANIEL, em seu interrogatório 

judicial aduziu que estava traficando entorpecentes e que é usuário de 

drogas desde os quinze anos. Relatou que não conseguia emprego e por 

isso começou a traficar. Informou que sempre trabalhou, mas precisava 

de dinheiro, pois sua esposa estava grávida e precisavam alugar uma 

residência para morarem juntos. Afirmou que Wesley não vendia drogas e 

que apenas deixou que o interrogando morasse na residência por uns 

dias.

 Desse modo, ante a confissão do acusado e depoimentos prestados 

pelos policiais que efetuaram a abordagem do réu, não restam quaisquer 

dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a ele.

 No tocante à finalidade de comercialização, de igual maneira, ressai 

sobejamente comprovada, sobretudo ante a elevada quantidade de drogas 

apreendida nos autos, bem como pelas informações que deram ensejo ao 

mandado de busca e apreensão, o qual foi devidamente confirmado em 

juízo pelos depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a 

prisão do réu. Corroborando, tem-se a própria confissão do acusado que 

admitiu que a droga apreendida em seu poder era para comercialização 

naquela localidade.

 Nesse passo, nota-se que a droga apreendida nos autos se trata de 71 

(setenta e um) invólucros, com massas líquidas de 16,6g (dezesseis 

gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada 

cocaína, além de 02 (duas) “trouxinhas”, com massas líquidas de 6,7g 

(seis gramas e sete decigramas) de droga denominada maconha.

 Ademais, conforme relataram as testemunhas, policiais civis, que 

efetuaram a prisão em flagrante do réu, o acusado estava sendo 

investigado há vários dias em razão de denúncias, as quais relatavam que 

este, possivelmente, praticava o tráfico de substâncias entorpecentes 

naquela residência, haja vista a grande movimentação de pessoas no 

local, principalmente à noite. Nesta senda, verifica-se que, na ocasião em 

que se realizaram buscas no interior da casa em que o acusado residia, 

foi localizada grande quantidade de drogas, sendo que elas estavam 

separadas em vários invólucros, certamente destinadas ao comércio.

Enfim, aliada às demais provas, encontra-se a confissão do réu acerca da 

comercialização dos entorpecentes, de modo que, restando comprovada a 

materialidade e a autoria delitiva, bem como a destinação da droga, a 

condenação do acusado, pela prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, é a medida cabível.

Da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06

No presente caso, em que pese a negativa do acusado, não restam 

dúvidas, também, de que, com sua conduta, o acusado pretendia atingir os 

adolescentes Otávio Ribas Daniel e Wesley de Oliveira Gonçalves.

 Nesse passo, nota-se que, nos depoimentos dos adolescentes eles 

afirmaram ser usuários de drogas, bem como que estavam habitando na 

mesma residência que o acusado por alguns dias. Diante disso, e 

somando-se à confissão do acusado no sentido de que traficava 

entorpecentes, conclui-se que este comercializava entorpecentes na 

residência na presença dos adolescentes, sendo que estes conviviam 

nesse cenário de constante uso e mercancia de entorpecentes.

Acerca da configuração da causa de aumento em análise, Guilherme de 

Souza Nucci preceitua que:

“A capacidade de resistência de crianças e adolescentes, em virtude de 

seu amadurecimento incompleto, é menor, razão pela qual podem ser 

envolvidos por traficantes, não somente para consumir drogas como 

também para distribuí-las. De qualquer forma, para a aplicação desta 

causa de aumento, torna-se fundamental considera a não configuração do 

crime de corrupção de menores. Afinal, se esta figura típica estiver 

presente, haverá concurso material com o delito de tráfico ilícito de 

drogas, em qualquer de suas formas.”

 Adiante, o doutrinador ensina que a previsão feita pela redação do tipo 

derivado: envolver (trazer o menor para o cenário das drogas, sob 

qualquer pretexto) ou visar (ter o menor como meta para o uso de 

drogas). Por isso, o menor pode ser participante ou vítima do tráfico ilícito 

de entorpecentes.

 No presente caso, portanto, não restam dúvidas de que os adolescentes 

Otávio e Wesley, em virtude de já se encontrarem no cenário das drogas, 

eram metas do acusado, uma vez que estavam residindo no mesmo local, 

e, segundo as declarações dos próprios adolescentes, estes eram 

usuários de entorpecentes.

 No mesmo sentido, orienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 

11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, 

DA LEI ANTIDROGAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, 

INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - TRÁFICO QUE VISAVA 

A ATINGIR ADOLESCENTE - PENA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO 

QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - 

PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - Comprovadas a materialidade e a autoria 

delitivas, e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da 

culpabilidade, mister sejam mantidas as condenações dos apelantes pela 

prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo falar em 

absolvição ou mesmo em desclassificação para o crime inserto no art. 28 

da Lei nº 11.343/06. - Impossível acolher o pedido de decote da causa de 

aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, quando as 

provas dos autos indicarem que o narcotráfico visava à adolescente como 
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consumidor final. - Se a exasperação da pena, em razão da reincidência, 

se mostra desproporcional com o fato praticado, impõe-se a sua redução.

(TJ-MG - APR: 10155130016779001 MG , Relator: Amauri Pinto Ferreira 

(JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 14/10/2014, Câmaras Criminais / 

4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2014)

AÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA 

INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA ART. 40, VI, DA 

LEI DE DROGAS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA – NÃO 

INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM – CRIMES CONDENAÇÃO POR CRIMES 

AUTÔNOMOS – DOSIMETRIAS INDEPENDENTES – PRECEDENTE STJ – 

APELO PROVIDO.A causa especial de aumento em apreço tem como 

escopo justamente agravar a situação daquele que envolveu menor de 

idade na prática delitiva de qualquer dos crimes elencados nos artigos 33 

a 37, da Lei nº 11.343/2006, ainda que praticados em concurso de crimes. 

Nesse sentido: “4. Por se tratarem de condutas autônomas e tipos penais 

distintos, não há bis in idem na aplicação da causa de aumento da pena do 

art.40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, concomitantemente aos crimes de 

tráfico e de associação para o tráfico de drogas. Do mesmo modo, é 

cabível a aplicação da majorante de o crime envolver ou visar a atingir 

criança ou adolescente em delito de associação para o tráfico de drogas 

com menor de idade. Precedentes.” (HC 237.782/SP, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014).(Ap 

85800/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, 

para CONDENAR o réu MATEUS RIBAS DANIEL, brasileiro, convivente, 

natural de Sinop/MT, nascido aos 13/11/1996, filho de Joelma Ribas e Ari 

Gomes Daniel, atualmente recolhido na Penitenciária “Ferrugem”, nesta 

cidade de Sinop/MT, nas condutas descritas no artigo 33, caput, c.c artigo 

40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Passo em seguida a dosimetria da pena

 A pena prevista para o referido crime tipificado no art. 33 da Lei de 

Drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Em respeito ao preceito constitucional esculpido no artigo 5º, inciso XLVI, 

da CF/88, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu observando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias legais 

(atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de 

pena.

Tenho como preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais 

insculpidas no art. 59 do CP: a culpabilidade é normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; Não registra antecedentes criminais (fl. 66). Não há 

elementos nos autos para aferir sua personalidade e conduta social; o 

motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro fácil, às custas 

da degradação físico-psíquica alheias; as consequências são 

desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta frente a 

delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, no entanto, 

referem-se ao próprio tipo penal.

No tocante às circunstâncias específicas previstas na lei n°11.343/2006, 

não há nada a ser considerado, posto que se trata da apreensão de 16,6g 

(dezesseis gramas e seis decigramas) de substância entorpecente 

denominada cocaína, além de 02 (duas) “trouxinhas”, com massas líquidas 

de 6,7g (seis gramas e sete decigramas) de droga denominada maconha, 

razão pela qual FIXO A PENA-BASE, em 05 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se as atenuantes de pena 

referentes à menoridade relativa do acusado e confissão espontânea, 

previstas no artigo 65, inciso I e II, “d”, do Código Penal. Todavia, em 

virtude de a pena-base ter sido fixada em seu mínimo legal, deixo de 

reduzi-la e mantenho no patamar acima fixado, tendo em vista que não há 

agravantes também.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbra-se a causa 

de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da novel Lei de 

Entorpecentes. Assim, ante a natureza e quantidade das substâncias 

entorpecentes apreendidas, uma vez que se trata da quantia de 16,6g 

(dezesseis gramas e seis decigramas) de substância entorpecente 

denominada cocaína, além de 02 (duas) “trouxinhas”, com massas líquidas 

de 6,7g (seis gramas e sete decigramas) de droga denominada maconha, 

diminuo a pena em 1/2 (metade), atingindo a pena de 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. 

Ainda na presente fase, vislumbra-se a causa de aumento de pena 

prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n°11.343/2006, razão pela qual 

aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena de 02 (dois) anos, 11 

(onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

a qual torno definitiva à mingua .

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo 

Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o 

tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o 

regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o 

cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime 

inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao 

julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 

n°111840, em 27/06/2012, no qual o Plenário da Suprema Corte declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 

8.072/90, com redação dada pela Lei n°11.464/2007, que determinava o 

regime inicial fechado para o cumprimento de pena por crime de tráfico e 

com fundamento no princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso 

XLVI), aplico no caso em comento as regras gerais estabelecidas no 

artigo 33, do Código Penal Brasileiro.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente ao 

acusado será o aberto, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “c”, do 

Código Penal, razão pela qual determino a imediata expedição de alvará de 

soltura, constando que a soltura não ocorrerá se por outro motivo estiver 

preso.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante o advento da Resolução n.º05/2012, do Senado Federal, na 

qual foi excluída a anterior vedação prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 

11.343/06, bem como diante da pacificação desse entendimento pelos 

Tribunais pátrios, inclusive pelo nosso Tribunal de Justiça, a exemplo da 

Apelação n°84919/2013, julgado na data de 20/05/2014, de Relatoria do 

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, passo a análise da 

possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade.

 No caso dos autos, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o 

acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a 

pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave 

ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhes são 

favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão de as penas 

restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do 

condenado.

 Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade do réu por 

2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à 

comunidade, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação e limitação 

de final de semana, na forma do artigo 48, do Código Penal, ambas em 

local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais.

Determino sejam cumpridas as providências previstas no artigo 50, §3° e 

seguintes da lei n°11.343/2006, se ainda não realizadas, no tocante às 

substâncias entorpecentes apreendidas.

Com relação aos demais bens apreendidos aos autos à fl. 59, nos termos 

do artigo 120, do Código de Processo Penal, intime-se o réu para que 

proceda a retirada dos bens armazenados em cartório no prazo de 90 

(noventa) dias, desde que comprovada a propriedade dos objetos. 

Esgotado o prazo sem o comparecimento do acusado para retirada dos 

bens, determino, desde já, a destruição, nos termos do art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal posto que os quais não mais interessam ao 

processo.

Com relação ao canivete apreendido (fl.16), determino a sua destruição.

 Deixo de condenar o réu no pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública.

 Transitada em julgado, expeça-se a competente guia de execução de 

pena, acompanhadas das peças necessárias para o encaminhamento à 

Vara de Execuções Penais, bem como ofício aos órgãos de registro, na 

forma de costume, inclusive ao Cartório Distribuidor e o Instituto Nacional 

de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Formado o competente executivo de pena, arquive-se o presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 273443 Nr: 11949-37.2016.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RIBAS DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

 D.R.A.

Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o acusado 

MATEUS RIBAS DANIEL, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, 

inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de Processo 

Penal.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condição financeira para constituir advogado. Em 

caso negativo, informá-lo de 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 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) 

(art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.

Outrossim, defiro parcialmente o requerido pelo Ministério Público no item 

“2” da cota Ministerial, para que seja juntado aos autos tão somente as 

certidões de antecedentes criminais em nome do acusado perante esta 

comarca, uma vez que a certidão de antecedentes perante o instituto de 

identificação e Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) pode ser 

obtida pelo Ministério Público, por meios próprios.

Em tempo, no tocante ao item “3” da cota de oferecimento da denúncia, 

considerando que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia pelo 

crime capitulado no artigo 35, da lei 11.343/06, determino as baixas 

necessárias no tocante a esse crime.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339864 Nr: 15987-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 339864

Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

Audiney Rodrigues Fernandes, consubstanciado no veículo, marca/modelo 

VW/GOL 16V, ano 1999/2000, Placa: HRN – 4511, RENAVAM 

00720977843, Chassi 9BWZZZ373YTO35190, cor prata.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Analisando os autos, verifica-se que o requerente comprovou, por meio 

de cópia de documentos (fl.09/10), a propriedade do veículo marca/modelo 

VW/GOL 16V, ano 1999/2000, placa: HRN – 4511, RENAVAM 

00720977843, Chassi 9BWZZZ373YTO35190, cor prata.

 Ademais, por ora, não antevejo interesse ao processo da manutenção de 

sua apreensão nos autos, razão pela qual, tenho que deve ser restituído.

Consigno, ainda, que com fundamento no artigo 328, § 14º, da lei n° 

13.160/2015 , as despesas de estadia e de guincho não poderão ser 

cobradas do proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica 

de direito público, por meio das vias cabíveis.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição do veículo marca/modelo VW/GOL 

16V, ano 1999/2000, placa: HRN – 4511, RENAVAM 00720977843, Chassi 

9BWZZZ373YTO35190, cor prata, apreendido nos autos ao requerente, 

lavrando-se o competente termo de restituição.

Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

 Intime-se o requerente. Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330502 Nr: 9723-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO advogado LEDOCIR ANHOLETO para que apresente as 

razões do recurso dentro do prazo legal.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334391 Nr: 12367-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, PEDRO 

ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, FABIO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, IGOR MARINS RABELO, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, Anderson Davi Maciel dos Santos - 

OAB:19953/0, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o DR. GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as 

ALEGAÇÕES FINAIS em forma de memoriais.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257131 Nr: 2034-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:OAB/MT 7.731

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Fernando Marques e Silva, OAB/MT nº 7.731, para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198085 Nr: 1072-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO KRUGER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Vanderson Pauli (OAB/MT 13.534) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 2426-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ANTONELLI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT
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 Certifico por meio da presente a necessária intimação das Doutoras 

advogadas Elizangela Braga Altoé (OAB/MT nº 16.126) e Anelise Inês 

Andruchak (OAB/ MT nº 15.178)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294760 Nr: 5198-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCICIONES INGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Gilberto Dias Carolina, (OAB/MT nº 49.007), para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300611 Nr: 8792-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Bruno Jivago Budny, OAB/MT nº 11.626, para ciência do 

retorno dos Autos da instância superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298465 Nr: 7462-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDIGELSON LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação das senhoras 

advogadas Cleusa Terezinha Haubert (OAB/MT nº 19.234) e Ana Paula 

Konzen (OAB/ MT nº 22.394) para ciência do retorno dos Autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304302 Nr: 11061-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JANSLEY ZANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Adriano Bulhões dos Santos, OAB/MT nº 8.182, para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257652 Nr: 2306-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogadoDonisete Pabo Souza, OAB/MT nº 15.083, para ciência do 

retorno dos Autos da instância superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325520 Nr: 6669-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Audiney dos Santos Fernandes,(OAB/MT nº 1.867, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163093 Nr: 10960-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EVERTON GROPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Adriano Bulhões dos Santos (OAB/MT nº 8.182) para manifestar-se 

acerca do cáluclo de pena pecuniária de fls. 306/308 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230907 Nr: 6168-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE APARECIDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIZA D. SIMONETTI 

AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da senhora 

advogada Kariza D. Simonetti Aguiar, OAB/MT n° 15.532, para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303327 Nr: 10396-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado José Everaldo de Souza Macedo (OAB/MT nº 5.347 - B/MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302371 Nr: 9826-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Fabricio A. Ferraciolli, OAB/MT nº 18.563, para ciência do 

retorno dos Autos da instância superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165845 Nr: 656-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUISELA DAIANA NORONHA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 25456/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Guisela Daiana Noronha Ornelles , (OAB/MT nº 25.456), para 

manifestar-se no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325520 Nr: 6669-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Getúlio Gediel dos Santos, (OAB/MT nº 16.948), para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 163093 Nr: 10960-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EVERTON GROPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 Vistos. ... 6- Desse modo, sem maiores delongas, com fundamento no 

artigo 66, inciso II da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA a pena 

privativa de liberdade imposta ao reeducando FÁBIO EVERTON GROPO 

nos autos de Ação Penal n. 390.01.20004.003243-3/000000-000, em 

razão do seu cumprimento integral. 7- Por conseguinte, DECLARO A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do reeducando FÁBIO EVERTON GROPO, 

referente à condenação que originou a guia de execução acostada às fls. 

92/92vº 8- Da análise dos autos, tem-se que embora o reeducando tenha 

comparecido em Juízo por tempo superior à 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses, certo é que, tais comparecimentos excedentes não podem ser 

considerados para efeito de cumprimento das penas restritivas de direito 

de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) 

salário mínimo objeto da condenação objeto da guia de execução extraída 

dos autos de Ação Penal n. 0004255-26.2002.403.6106 (fls. 41/50), visto 

que ficou consignado às fls. 204 que somente após o cumprimento da 

pena privativa de liberdade o reeducando deveria iniciar o cumprimento 

das penas restritivas de direitos, razão pela qual, resta evidente que o 

reeducando não cumpriu as penas objeto da guia de execução acostada 

às fls. 05-B/05-CÀs providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 163011 Nr: 10865-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR TENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR APARECIDO 

FAVARETO - OAB:12766

 Vistos.

 1- Cuida-se de processo executivo de pena oriundo do Juízo da Primeira 

Vara da Comarca desta Comarca, onde LEOMAR TENUTTI foi condenado 

pela prática do crime previsto no artigo 14 “caput” da Lei n. 10.826/2003, à 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em regime 

aberto, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias multa.

 A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de 

direito e multa consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) 

salários mínimos e 10 (dez) dias multa, conforme sentença condenatória 

acostada às fls. 19/23.

2- O reeducando cumpriu integralmente as penas impostas, conforme 

verifica-se por meio dos comprovantes acostados às fls. 50 e 73.

 3- Instado a respeito, o Promotor de Justiça manifestou pela extinção da 

pena em função do seu cumprimento integral (fl. 76).

É o relatório necessário.

 Fundamento e Decido.

 4- Compulsando detidamente os autos, constata-se que o reeducando 

CUMPRIU INTEGRALMENTE a pena que lhe fora imposta nos autos de 

Ação Penal n. 8892-26.2007.811.0015, código 91531, conforme extrai-se 

dos documentos acostados às fls. 50 e 73.

5- Desse modo, sem maiores delongas, em consonância com o parecer 

Ministerial de fl. 76, com fundamento no artigo 66, inciso II da Lei de 

Execução Penal, DECLARO EXTINTA a pena privativa de liberdade e pena 

de multa impostas ao reeducando LEOMAR TENUTTI, qualificado nos 

autos, em razão do seu cumprimento integral.

 6- Por conseguinte, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do 

reeducando LEOMAR TENUTTI.

 7- Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando.

 8- Por conseguinte, visando restabelecer os direitos de que foi privado 

em virtude da sentença penal condenatória, em especial os direitos 

políticos, após o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o disposto nos artigos 

595, 974, incisos IV e V, 982, 1.453, inciso IV, §1º, III todos da CNGCJ/MT.

 9- Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes 

autos.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166426 Nr: 1236-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. advogada 

Ana Maria Magro Martins , (OAB/MT nº 21.775), para manifestar-se no 

prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 210838 Nr: 11632-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público em 12.9.2018 (f. 

193), ratificados em 10.10.2018 (f. 200).

Outrossim, determino ao condenado efetuar o pagamento da multa, no 

valor constante da planilha juntada à f. 195, em 12 (doze) parcelas 

mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 30 (trinta) 

dias a partir da intimação desta decisão e, as demais, todo dia 10 (dez) de 

cada mês, apresentando, mensalmente, os respectivos comprovantes de 

pagamento para juntada aos autos, sob pena de expedição de certidão de 

crédito para inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 578 da 

CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337171 Nr: 14197-05.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUBAWSKI MACHADO, JESSICA DE 

SOUZA GONÇALVES BURITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 

19.519-0

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha IPC Wilson Cândido 

de Souza, conforme manifestado pelo Ministério Público.

Embora a defesa tenha requerido a inquirição da testemunha Antonio 

Jorge Estrela, não o fez no momento oportuno, por ocasião da 

apresentação da defesa técnica (art. 55 da Lei nº 11.343/2006). 

Outrossim, não se tratando de testemunha que possua conhecimento a 

respeito dos fatos apurados na presente ação penal pública, não se 
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vislumbra pertinência na sua inquirição, como testemunha do Juízo (art. 

209 do CPP), razão pela qual indefiro o pedido da defesa.

Encerrada a instrução processual, não se fazendo mais presentes os 

requisitos da custódia cautelar, notadamente considerando as condições 

pessoais do acusado Willian Lubawski Machado, em observância aos 

artigos 5º, LXVI, da Constituição Federal e 282, I e II, do CPP, concedo-lhe 

liberdade provisória mediante o cumprimento rigoroso das seguintes 

medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, para 

informar (e comprovar) o endereço residencial e sua atividade laboral 

(trabalho), mediante documentos idôneos;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;

III. Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização deste 

juízo;

IV. Não praticar novos crimes nem usar drogas lícitas ou ilícitas.

 Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT 

e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das 

medidas cautelares impostas ao autuado.

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Willian Lubawski Machado, 

qualificado nos autos, se por outro motivo ou decisão não deva 

permanecer preso.

Por ora, considerando que as partes já apresentaram suas alegações 

finais, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204834 Nr: 6870-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCAS JANISON SILVA BARBOSA, JANECLEIDE 

BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se sobre o contido na cota do 

Ministério Público de fls. 161.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 240/2018/RH

O Dr. JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando o teor do Ofício n.º 31/2018-GAB, de 28.11.2018, subscrito 

pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

Dr. José Antônio Bezerra Filho.

 RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR o senhor WENDIS DOS SANTOS MESSIAS, para o cargo 

em comissão de Assessor Técnico Jurídico, do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Família e Sucessões, com efeitos a partir da data da 

assinatura do termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Recursos Humanos do e. Tribunal de 

Justiça.

 Várzea Grande, 29 de novembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 236/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea, Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº 04/90.

 RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora MARIANA DE MATTOS CUNHA, Oficial de 

Justiça, matrícula n.º 6495, lotada na Central de Administração, 15 dias de 

Licença Prêmio do quinquênio de 1º.2.2001 a 1º.2.2006, para usufruto de 

3 a 17 de dezembro de 2018. Publique-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 29 de novembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 238/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 Considerando que a servidora concluiu o quinquênio em 2.9.2018 e a 

aplicação do § único do art. 110 da Lei n.º 04/90.

 R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER à servidora SUZI MARTINS POMPEU DE CAMPOS, 

Técnica Judiciária, matrícula n°. 3011, lotada na Central de Administração, 

90 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 2.5.2013 a 2.9.2018 , 

condicionando o gozo à conveniência do serviço. Várzea Grande, 29 de 

novembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 554828 Nr: 17353-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: APARECIDO VALDECIR LEMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 554828

 Vistos.

SOLICITEM-SE informações ao Cartório Distribuidor desta Comarca, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca da utilização da Guia de distribuição n.º 

81467.

Após, conclusos.

Várzea Grande, 29 de novembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 558701 Nr: 19567-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - TABELIÃO 

INTERINO DO SEGUNDO OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE, ELCINEY DIAS 

FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - OAB:5247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 558701

 Vistos.

À vista do que dispõe o inc. III do art. 198 da Lei de Registros Públicos, 

DETERMINO que se aguarde o prazo de 15 (quinze) dias para a 

interessada, Sra. Elciney Dias Falcão, impugnar a dúvida suscitada pelo 

Tabelião do Cartório do 2º Ofício desta Comarca.

Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006582-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. S. (REQUERENTE)

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. EDSON FRANCISCO DOS SANTOS e FERNANDA ARRUDA DE 

SOUZA SANTOS, devidamente qualificados, ingressaram com pedido de 

Divórcio Consensual. Não amealharam bens. Acordaram sobre alimentos 

aos filhos, guarda, bem como sobre o direito de visitas. O Ministério 

Público instou-se favorável ao acordo (id. 15925819). Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Da análise dos 

autos, a ação merece ser julgada procedente, em razão de que a 

pretensão das partes é juridicamente admissível e preserva os interesses 

de todos os envolvidos. Desnecessária a realização de audiência de 

justificação da separação de fato, pois, importante frisar que o legislador 

constitucional evoluiu sistematicamente para introduzir e depois facilitar o 

divórcio, até excluir a separação judicial e permitir o divórcio sem causa e 

prazos na recente EC nº 66/2010, dando nova redação ao art. 226,§6º, 

que passou a dispor: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. Pelos entendimentos acima esposados, vale ressaltar que 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Por 

fim, é de bom alvitre lembrar que o acordo tratou sobre os alimentos, bem 

como sobre a guarda e direito de visitas. Diante do exposto, pela presença 

dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho o 

pedido inicial formulado por EDSON FRANCISCO DOS SANTOS e 

FERNANDA ARRUDA DE SOUZA SANTOS para DECLARAR dissolvido o 

vínculo CONJUGAL que mantinham, julgando procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal. Homologo ainda, nos termos dos arts. 200 e 

487, III, “a”, do CPC, o acordo firmado entre as partes, na inicial, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos. A requerente voltará a utilizar o nome 

de solteira, FERNANDA ARRUDA DE SOUZA. Fixo os alimentos no patamar 

de 41,79% do salário-mínimo vigente, depositados na conta corrente em 

nome da genitora dos menores. A guarda dos filhos menores será 

exercida de forma compartilhada, tendo como residência fixa com a 

genitora, e direito de visitas de forma livre. Sem custas e sem honorários 

por serem as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Serviço 

Notarial competente. Cientifique-se o MP. Depois de cumpridas as 

determinações e feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009090-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA BENTO FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HODLEI TATIANE VISCONSINI DINIZ OAB - PR26778 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1009090-02.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências] Certifico que, da 

análise da presente Carta Precatória constata-se não ser oriunda de 

processo patrocinado pela Justiça Gratuita, razão pela qual INTIMO A 

ADVOGADA DA PARTE AUTORA a regularizar o pagamento das custas 

processuais, bem como recolher o valor das diligências do(a) Oficial de 

Justiça para cumprimento do ato deprecado, conforme descrito abaixo e 

Guias anexas: CUSTAS PROCESSUAIS: R$235,74 03 (TRÊS) 

DILIGÊNCIAS: R$101,78 VÁRZEA GRANDE, 30 de novembro de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 295002 Nr: 15194-37.2012.811.0002

 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: SNDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 19.603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 Vistos . Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 376674 Nr: 24295-30.2014.811.0002

 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: FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19.484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA 

JUNIOR - OAB:18359/O

 Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 7185-72.2001.811.0002

 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: SDARPDA, SNRDSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

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

OAB:6.065/MT, LIVIA LÉIA DA SILVA - OAB:12.164 - MT

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

OAB:OAB/MT 6.065

 Vistos. A audiência de justificação designada para esta data visa 

exclusivamente o fiel cumprimento da sentença proferida as fls. 94/96. 

Tomado o depoimento do filho hoje maior (Sidney de Arruda) restou 

esclarecido a destinação feita pelo levantamento do dinheiro e a aquisição 

do imóvel onde residem juntamente com sua mãe. Assim satisfeitas a 

devida prestação de contas Determino a remessa dos autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo cumprindo integralmente a sentença 

de fls.94/96. Adote senhor gestor as providencias pertinentes. Desta 

audiência saem as partes devidamente intimadas e cientificadas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333405 Nr: 2031-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ANO, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353673 Nr: 18475-30.2014.811.0002

 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: VIRLEY GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) DIAS, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335429 Nr: 3906-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA RONDON DE SOUZA - 

OAB:23441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) dias, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009943-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

1009943-11.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

manifestar ID 16786972 - Certidão 12Várzea Grande/MT, 30 de novembro 

de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008684-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. P. F. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital:10 _____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1008684-78.2018.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: BENEDITA DE PAULA FERREIRA LEITE Endereço: 

RUA DO DNER, s/n, (LOT ESMERALDA) Area D, MAPIM, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78142-822 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL 

FERREIRA LEITE Endereço: RUA DO DNER, s/n, (LOT ESMERALDA), 

MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-822 Intimação a quem possa 

interessar SENTENÇA: (.....) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 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 

RAQUEL FERREIRA LEITE, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como seu curadora sua mãe, a 

requerente, Sra. BENEDITA DE PAULA FERREIRA LEITE, também 

qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, doCPC. Lavre-se o termo 

de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Oficie-se ao INSS 

comunicando a interdição da requerida e a nomeação de sua genitora 

como curadora. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

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, NERCY 

ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. B. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. D. D. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. E. A. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. D. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004758-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Providencie-se o 

apensamento/vinculação destes autos ao mencionado - PJE nº. 

1002020-02.2016.8.11.0002. Após, digam as partes e o Ministério Público. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010262-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FATIMA NERES DE BARROS OAB - 004.392.061-62 

(REPRESENTANTE)

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010262-76.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. O rito da presente execução é incompatível com o das parcelas 

cobradas, uma vez que as três ultimas parcelas devidas à título de 

alimentos autorizam a prisão do devedor, enquanto as demais autorizam a 

cobrança pela expropriação. Ademais, nenhum valor é devido no mês de 

Julho, eis que a decisão faz referência a desde logo, com pagamento até 

o dia 10. A partir do mês de Agosto/2018, podendo ser pago até 10/09. 

Retifique-se o cálculo. A parte credora deve trazer aos autos a cópia da 

decisão que fixou os alimentos e a citação do réu, ainda que a decisão 

tenha feito menção à independência desta. Ocorre que há prazo para a 

citação e não é permitido, por exemplo, que a dívida se eleve sem que o 

devedor sequer saiba que ela existe. Intime-se para emendar a inicial em 

15 dias. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007975-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHANY CONCEICAO MENDES REMEDIO (REQUERIDO)

EDERSON AMORIM DE MELO (REQUERIDO)

JHONY AMORIM MELO (REQUERIDO)

ALEKSANDRA CONCEICAO MENDES (REQUERIDO)

WELLINGTON GAMA DE MELO (REQUERIDO)

ANDERSON AMORIM DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007975-43.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. - Ao Advogado da Parte Autora para manifestar sobre a Carta 

Precatória negativa. Várzea Grande/MT, 30 de novembro de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. J. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE ROCHA NUNES OAB - MT8125/O (ADVOGADO(A))

JUSELHA DE JESUS SOARES OAB - 695.394.481-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001014-23.2017.811.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento integral do valor da execução, conforme informado pelas 

partes (Id. 16787517), bem ainda a manifestação do Ministério Público (Id. 

16795657), JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução 

em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Custas processuais e taxas judiciárias 

pelo executado. Honorários advocatícios do patrono do credor incluídos 

no acordo, conforme descrito na minuta. Expeça-se alvará de soltura, se 

por outro motivo não estiver preso. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. J. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE ROCHA NUNES OAB - MT8125/O (ADVOGADO(A))

JUSELHA DE JESUS SOARES OAB - 695.394.481-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001014-23.2017.811.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento integral do valor da execução, conforme informado pelas 

partes (Id. 16787517), bem ainda a manifestação do Ministério Público (Id. 

16795657), JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução 

em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Custas processuais e taxas judiciárias 

pelo executado. Honorários advocatícios do patrono do credor incluídos 

no acordo, conforme descrito na minuta. Expeça-se alvará de soltura, se 

por outro motivo não estiver preso. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396690 Nr: 9634-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCG, SGDC, MCDCG, SAFDC, LGDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342239 Nr: 9705-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKSDB, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELEM DA SILVA, Cpf: 01576043142, 

Rg: 16968204, Filiação: Doralice Maria da Silva, data de nascimento: 

22/11/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante/aux. 

administrativo, Telefone 9206-1259. 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: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.699, do Código Civil/2002 e, em consonância com o 

parecer do Ministério Público (fls. 88), JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim de majorar a pensão alimentícia para 50% 

do salário mínimo, que atualmente corresponde ao valor 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais).O valor retroage à citação (fls. 

64/65).P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

virtude do disposto no art. 82 e parágrafos do CPC/2015.Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande, 06 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA 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, FRANCIELY MARINHO, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de novembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311314 Nr: 7390-81.2013.811.0002

 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: RPS, NMDST, MJDS, RGDS, CRDS, CEDS, VFDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFDS, EDVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORA - 

OAB:3.008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393486 Nr: 7493-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: DALVA BEATRIZ DA SILVA TENUTES, DEBORA 

CRISPIANA SILVA TENUTES, RONEY SILVA TENUTES, ROBERTA DYANE 

SILVA TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - 

OAB:9.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobe o teor do oficio juntado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292541 Nr: 12365-83.2012.811.0002

 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: TONIEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS TEOBALDO FERREIRA, TOMAZ 

AMBRÓSIO FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, SABINA INÊS ALVES 

FERREIRA, TELMA FERREIRA, TEOLINDA FERREIRA SOBRINHO, TÉRCIO 

FERNANDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PADOVANI 

JUNIOR - OAB:11576/MT, IVANIO MARTINS - OAB:OAB/MT 12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, ALZIRO ARNAL MORENO - OAB:7.918 MS, 

ANTONIO LUIZ PADOVANI JUNIOR - OAB:11576/MT, Núcleo de Prática 

Juridica do Univag - OAB:, TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO - 

OAB:11.914 MS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 100529 Nr: 9780-68.2006.811.0002

 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: ANDREIA VIANA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DONATO CERIACO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:10.541, Andrea Nepomuceno Cabral - 

OAB:OAB/MT 9.777, BENEDITO ALVES FERRAZ - OAB:5632, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 9.983, LÁZARO ROBERTO 

MOREIRA LIMA - OAB:10.006, RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT, SUZANA PEREIRA LEITE DE MORAES - OAB:12156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (de) dias dê andamento ao feito reqeurendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 441570 Nr: 7568-25.2016.811.0002

 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: RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a 

partilha/adjudicação realizada através de escritura pública de cessão de 

direitos hereditários, atribuindo ao nela contemplado a totalidade do bem, 

salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da 

Fazenda Pública. P. R. I.Transitada esta em julgado, expeça-se carta de 

adjudicação. Após as providências acima, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Novembro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 404760 Nr: 13818-11.2015.811.0002

 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: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCP, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 
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BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13818-11.2015.811.0002.

Código nº. 404760.

VISTOS etc.

Em consulta ao sítio do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina verifica-se 

que a Ação de Inventário do Espólio de Armindo Piran, genitor do falecido, 

encerrou-se em data de 16/07/2001, anexo.

Assim sendo, encerrada a prestação jurisdicional do Inventário, 

cessaram-se as funções do Inventariante.

Ante o exposto, considerando que os genitores do “de cujus” também são 

falecidos, os irmãos deste devem figurar no pólo passivo da ação.

Assim sendo, intime-se para emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Novembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010248-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010248-92.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ANDREA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98, do CPC/2015. 

Versam os autos sobre AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

LIMINAR CURATELA PROVISÓRIA, que EUNICE MARIA DA SILVA, move 

em face de BENILDO RODRIGUES MACIEL, ambos qualificado na inicial. 

Com a inicial acostou documentos. É o relato. Fundamento e Decido. A 

autora alega que “a interditanta passa por situação de vulnerabilidade 

social, sendo necessária a agilização dos trâmites burocráticos, visando à 

nomeação de Curadora para solucionar problemas diversos, tais como 

questões emergenciais, práticas do dia a dia, dentre outros.” Contudo, a 

parte autora anexou aos autos cópia de laudo médico desatualizado, 

razão pela qual faz-se necessária a emenda à inicial, acostando cópia de 

laudo atualizado que ateste a incapacidade da requerida. Ressalto que, a 

Curatela deverá ser exercida preferencialmente pelo cônjuge ou 

companheiro, não separado judicialmente ou de fato, e, na falta destes é 

curador legítimo o pai ou a mãe, conforme dispõe o art. 1.775 do CC/2002. 

Desta forma, faz-se necessária a juntada da cópia da certidão de 

casamento da interditanda, com a respectiva averbação de separação ou 

divórcio, se for o caso, ou a cópia de sua certidão de nascimento, bem 

como que seja acostada as cópias das certidões de óbito de seus 

genitores. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (Art. 321, do Código de Processo Civil), emende a petição inicial, 

acostando aos autos os documentos descritos acima (Art. 320, do 

CPC/2015), com o fito de comprovar o diagnóstico descrito na exordial, 

bem como a possibilidade da interdição ser realizada pela irmã, ora autora, 

sob pena de indeferimento do pedido. Cumprida a determinação 

supracitada, concluso, para apreciação da liminar. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278466 Nr: 22071-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOSE DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:21623/O, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHAES - OAB:MT 

12.087 A

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte requerente, 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 295623 Nr: 15862-08.2012.811.0002

 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: EMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR, ELN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, EUDIMARA 

NARCISA ALVES DE CAMPOS - ESTAGIARIA - OAB:18782-E, JOSE 

CARLOS FORMIGA JUNIOR UNIVAG - OAB:5645

 Vistos etc. Denota-se dos autos que nenhuma das diligências 

mencionadas alhures foram cumpridas, principalmente diante da ausência 

da informação de onde a infante está residindo. Ainda, importante frisar 

que o requerente não foi devidamente intimado para comparecimento ao 

ato instrutório, conforme certidão de fl. 97. A requerida ELEN LOPRES 

NASCIMENTO compareceu espontaneamente a serventia deste juízo, 

ocasião em que foi devidamente citada da presente demanda, contudo, 

deixou transcorrer o prazo assinado para a resposta sem qualquer 

manifestação. Como sabido, o comparecimento espontâneo do réu supre a 

falta de citação, conforme previsão do art. 239, §1º do CPC/2015, in 

verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do 

réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da 

petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução. Por esta razão DECRETO a 

REVELIA da requerida ELEN LOPRES NASCIMENTO, nos moldes do que 

preceitua o art. 344 do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por ora, determino a intimação da DPE, para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, indique os endereços do requerente e do requerido, com o fito de 

viabilizar a realização do estudo psicossocial, bem como futuras 

intimações dos atos processuais, sob pena de extinção do feito (art. 485, 

III, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo sem resposta, intime-se 

o requerente via edital – observando-se o prazo acima (artigo 275, § 2º, 

Código de Processo Civil), com a mesma finalidade. Após, dê-se vista ao 

Ministério Público e imediatamente concluso. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217257 Nr: 12619-95.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16.806-A/MT

 Vistos etc.

 Considerando a RENÚNCIA aos poderes conferidos ao advogado 

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA, acostada às fls. 222/224, 

intime-se pessoalmente o executado EDVALDO FARIAS DA SILVA, para 

que no prazo legal, regularize sua representação processual, bem como 

efetue o pagamento INTEGRAL do saldo remanescente, apurado às fls. 

233/235, no prazo de 3 (três) dias sob pena de ser-lhe DECRETADA a 

prisão civil novamente, consoante decisão de fl. 176.

Ainda, desde já DEFIRO o pedido de fls. 229, razão pela qual determino a 

expedição do competente Alvará Judicial para levantamento dos valores 
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depositados à fl. 209.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 5780-88.2007.811.0002

 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: NMCrsmWMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGDM, VVdMeJRVdMrpmAVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel R. Ortis Júnior - 

OAB:OAB/MT 5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:MT 7.900

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 261v, determino que a serventia deste Juízo 

proceda as expedições necessárias, consoante a sentença prolatada às 

fls. 147/150 e após, remeta-se o presente feito ao arquivo com as baixas 

e anotações de estilo, eis que este juízo já cumpriu a prestação 

jurisdicional que lhe competia.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 327163 Nr: 23485-89.2013.811.0002

 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: SDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEFC, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, RONAN JACKSON 

COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 Vistos etc.

Diante de todo o noticiado nos autos, nos termos do art. 178, II do 

CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em seguida, 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 330252 Nr: 26543-03.2013.811.0002

 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: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 11.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

UNIVAG - OAB:10604, Ireni Batista da Costa - OAB:19150/E

 Vistos etc.

 Denota-se dos autos às fls. 83/84, que o requerente encontra-se 

residindo na cidade de Rondonópolis/MT, o que por certo inviabiliza, ao 

menos por ora, o deferimento do pedido de fl. 85.

Nota-se ainda, que o requerido MARLLON RIBEIRO DA SILVA, já atingiu a 

maioridade, não sendo mais necessário ser representado ou assistido, 

razão pela qual se faz forçosa a sua regularização processual nos 

termos da lei.

Deste modo, determino a intimação da DPE, para que no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos o endereço atualizado do requerente, bem 

como interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, III do CPC/2015.

No mesmo prazo, intime-se o NPJ da UNIVAG, através dos Advogados 

constituídos nestes autos, para que providenciem a regularização 

processual do requerido, bem como indiquem o endereço atualizado para 

viabilizar a realização do estudo psicossocial com o interessado.

Havendo informativo do endereço do requerente, desde já determino que 

seja procedida a atualização junto ao sistema Apolo e posteriormente, 

intime-o pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o 

que de direito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, Código de Processo 

Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

 Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 327793 Nr: 24106-86.2013.811.0002

 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: LVC, LCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 Vistos etc.

Diante de todo o noticiado nos autos à fl. 77, nos termos do art. 178, II do 

CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em seguida, 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 372171 Nr: 21017-21.2014.811.0002

 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: DHC, LVLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSAO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9372, JANINE DA SILVA OLIVEIRA - OAB:MT 21.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BENTO - OAB:7378

 Vistos etc.

 Reitere-se o cumprimento da determinação de fl. 63, através do Oficial de 

Justiça, consignando que o prazo para que seja prestada as informações 

requisitadas por este Juízo é de 5 (cinco) dias, contados a partir do 

recebimento desta, sob pena de incidir o seu responsável no crime de 

desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

Às urgentes providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 348107 Nr: 14347-64.2014.811.0002

 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: LMDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSC, FSQC, JGQC, JBQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEISLIE DE FÁTIMA HAENISCH 

- OAB:5860-A

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me concluso sem que tenham sido cumprida toda a 

determinação de fl. 120f/v, o que diga-se passagem é rotina dos 

servidores desta serventia, eis que reiteradamente remetem os autos ao 

gabinete pendentes de diligências a serem procedidas.

Para que não haja dúvidas, resta pendente a remessa dos autos ao MPE.

Às urgentes providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 373985 Nr: 22283-43.2014.811.0002

 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: LMdQ, FSQC, LMdQ, JGQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 712 de 766



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DiegoJosé da Silva - OAB:10.030, Jacó 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A

 Vistos etc.

Inicialmente, nota-se dos autos de n. 14347-64.2014.811.0002 – Código n. 

348107, que às fls. 126/130, foram juntadas àquele feito de forma 

equivocada, eis que tratam da decisão do conflito de competência 

suscitada nestes autos, razão pela qual determino que a serventia 

proceda a devida regularização.

Ademais tendo em vista o noticiado nas petições anexadas às fls. 108 e 

111, determino que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a 

realização de audiência de Conciliação, com as formalidades de praxe.

Intimem-se às partes para comparecimento.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010516-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MENDES FADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR FADINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010516-49.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA MENDES FADINI 

REQUERIDO: ANTENOR FADINI Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA em TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por ANA PAULA MENDES FADINI, em face de 

ANTENOR FADINI, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

requerente informa que é casada com o requerido, que encontra-se 

internado, sem previsão de alta hospitalar, totalmente dependente paras 

as atividades básicas da vida diária e incapaz de responder pelos atos da 

vida civil, em decorrência do CID10: I69.4, conforme o laudo médico 

assinado pela Dra. Graziela Cristina Pichinin Milanello, inscrita no CRM/MT 

n.4164 (id n. 16723769- pág. 1). Alega a autora que em decorrência da 

enfermidade, o requerido está impossibilitado de movimentar sua 

aposentadoria. Pugna pela interdição do requerido com os efeitos da tutela 

antecipada em caráter de urgência, nomeando a requerente 

provisoriamente como sua curadora. Com a inicial vieram vários 

documentos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Considerando os 

fatos narrados na exordial e a documentação contida nos autos, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao 

disposto no art. 749 do Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, 

a Sra. ANA PAULA MENDES FADINI, curadora do interditando ANTENOR 

FADINI. Lavra-se o termo de compromisso. Ademais, tendo em vista os 

documentos acostados no id n. 16723769- pág. 1, desde já, nos termos do 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado 

Curador à lide o ilustre representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Univag, que patrocinará os interesses do interditando. Dê-se-lhe vista dos 

autos, pelo prazo legal. Desde já, determino a realização de perícia médica 

no interditando, com o fito de atestar o grau de incapacidade (art. 753 do 

CPC/2015). Ademais, diante da informação contida no ofício nº 078/2018, 

de que a POLITEC não dispõe de meios para realização de perícia médica, 

NOMEIO para a realização da perícia, conforme o “Guia peritos médicos - 

Mato Grosso - ANADEM” a DRA. JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA, 

médica psiquiatra perita, com endereço profissional na Rua Sírio Libanesa, 

240, apartamento 101, bairro Popular, Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 

99200-0062 e (65) 98424-5242, e e-mail para contato: 

jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte autora, beneficiária da 

gratuidade da justiça, em observância à Resolução 232 do CNJ, fixo os 

honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. Em sendo aceita 

a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar especialização, 

bem como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como 

designar data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo ser intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A Senhora perita deve ser advertida para 

responder com clareza e objetividade os seguintes quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 

357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do 

encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as 

observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie 

de doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) 

Essa moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) 

interditando (a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou 

orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) 

interditando (a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida 

civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de 

alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003949-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARVALHO DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291492 Nr: 11235-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MARTINS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timôtheo 

de Almeida - OAB:12.025/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 
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OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP209551

 Certifico que os embargos foram tempestivos. Impulsiono para intimar a 

parte autora para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427250 Nr: 25791-60.2015.811.0002

 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: INDALECIO SEBASTIAO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o laudo pericial. 

Certifico, ainda que deixei a requerida uma vez que foi decretada a sua 

revelia, conforme decisão de fls. 30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427250 Nr: 25791-60.2015.811.0002

 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: INDALECIO SEBASTIAO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o laudo pericial. 

Certifico, ainda que deixei a requerida uma vez que foi decretada a sua 

revelia, conforme decisão de fls. 30

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298929 Nr: 19502-19.2012.811.0002

 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: IVAN BELLOTO DOS SANTOS, CELESTINO GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Hora 16:00 Código: 298929 - Feitos Cíveis: 19502-19.2012.811.0002 - 

Físico

Tipo de Ação: Reintegração / Manutenção de Posse->procedimentos 

Especiais de Jurisdição Contenciosa-

Tipo da Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento

Requerente: Ivan Belloto dos Santos

Requerente: Celestino Gomes dos Santos

Advogado: Juscelino Rodrigues

Testemunha: Valter de Sousa

Testemunha: Benedito Aparecido Santana

Testemunha: Erineu Paes de Arruda

Requerido(a): Ana Cristina de Souza Merlino

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 Feito o pregão foi constatada a presença apenas da parte requerida 

devidamente acompanhada de seu advogado, ausente as partes autoras, 

constato a presença dos estagiários Kellenn Kris do Nascimento Penso 

Miranda, Rihel alexandre Xavier Silva, Wanderluce Caroline Medeiros 

Ramos.

Pela MMª Juíza foi dito:

Em virtude da ausência da defensoria para acompanhar a requerida fora 

nomeada advogado dativo Dr. Bruno Costa Alves Silva.

Relativamente a autora e seu advogado não compareceu e em tratando se 

de audiência de instrução para colheita de prova presume se seu 

desinteresse.

Passa então a oitiva da requerida bem como de sua testemunha.

 Ouvido o depoimento da requerida e de sua testemunha e não havendo 

mais provas a produzir encerro a instrução.

Oportunizado a apresentação de memoriais o advogado da requerida 

pleiteia prazo para a juntada de documentos e memoriais pelo que 

concedo o prazo de 15 dias.

Permaneça os autos conclusos no gabinete para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Preposto da ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80218 Nr: 2551-91.2005.811.0002

 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 FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB PANTANAL, BANCO SICOOB, AIRTON 

DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURELIO Z. TAQUES - 

OAB:4700/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7.202/MT, 

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4.493/MT, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433797 Nr: 3292-48.2016.811.0002

 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: EDITE GONÇALINA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.264

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346564 Nr: 13083-12.2014.811.0002

 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: THIAGO HENRIQUE ACACIO DE LIMA, ROSANGELA DE 

JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais para 

CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais, que 

fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos quanto ao ressarcimento dos juros de mora e multa pelo atraso da 

obra, bem como, taxa de corretagem. Quanto à tutela antecipada, perdeu 

seu objeto diante da entrega das chaves aos autores, sendo 

desnecessária sua confirmação.Para fins de cumprimento da sentença o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.Pelo princípio da 
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sucumbência, arbitro o ganho de causa em favor dos autores em 30% e 

em favor das rés em 70%, o que norteará o pagamento das custas 

processuais e honorários, esses fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do 

NCPC.Por força do art. 98, 3º, do NCPC , suspendo a eficácia do 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência com 

relação aos autores, na parte em que foram sucumbentes.Deverão as rés 

recolher as custas processuais na proporção em que decaíram.Acaso 

não sejam as custas processuais recolhidas, anotem-nas às margens da 

distribuição no nome das rés, com base na condenação supra fixada, 

para lastrear futura Execução Fiscal.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010494-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010494-88.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES REQUERIDO: JOSÉ 

CARLOS FARIA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

13/03/2019, às 09:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008828-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM BATISTA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008828-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSOM BATISTA GONCALVES RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede 

de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em 

órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos 

e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

15602320), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 13/03/2019, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestar quanto à avaliação médica juntada 
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(ID. 16797100), devendo esclarecer se possuem interesse na produção 

de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429282 Nr: 359-05.2016.811.0002

 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: MARCOS UDISON PEIXOTO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A (REDE CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO OLIVEIRA - OAB:OAB 4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA LITIELY DA 

ROSA MORENO, para devolução dos autos nº 359-05.2016.811.0002, 

Protocolo 429282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352346 Nr: 17571-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->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: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HEMOGENIO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTE: 1.O ENDEREÇO ATUALIZADO DA REQUERIDA E DO 

CONFRONTANTE EDGAR ARCANJO; E 2. O MEMORIAL DESCRITIVO DA 

ÁRE USUCAPIENDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241460 Nr: 2681-08.2010.811.0002

 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: ZILMA BATISTA MOURA, YBBC, YBBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS BATISTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Considerando não haver tempo hábil para intimação das testemunhas 

arroladas pela parte requerida (fls. 626/627), a qual é representada pela 

Defensoria Pública, tendo em vista que somente foi aberto vista dos autos 

àquela entidade no dia 21.11.2018, conforme constatado no Sistema 

Apolo, hei por bem cancelar a audiência de instrução e julgamento 

designada para o próximo dia 29.11.2018 e redesignar o ato para o dia 20 

de fevereiro de 2019, às 16h30min.

Intimem-se, via mandado, as testemunhas arroladas pela Defensora 

Pública às fls. 626/627.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para regularização processual 

do polo ativo da presente demanda, conforme determinado na decisão de 

fls. 624.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370037 Nr: 19470-43.2014.811.0002

 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: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV RONDON - SBT, ONOFRE DE FREITAS 

JUNIOR, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:9.552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2019 às 16h20min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324075 Nr: 20474-52.2013.811.0002

 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: JOSE FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a perita nomeada para se manifestar quanto ao petitório de fls. 

252/254 e informar quanto a possibilidade de redução dos honorários 

periciais inicialmente informados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321167 Nr: 17570-59.2013.811.0002

 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: GILSON JOSÉ DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos, etc.

Verifica-se que, o perito nomeado às fls. 203/204 não se manifestou, 

conforme certificado à fl. 212.

Sendo assim, nomeio a perita grafotécnica, Sra. Luciana Dias Corrêa, Rua 

G, n. 144, Ed. Caravelas, apto. 1202 – Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, 

T e l . :  ( 6 5 )  9 9 6 0 2 - 7 7 6 6  / /  ( 6 5 )  9 8 1 0 3 - 7 7 6 6 ,  e - m a i l : 

l.diascorrea@yahoo.com.br, para realização da perícia deferida às fls. 77.

 Intime a perita, ora nomeada nesta decisão, para que informe se aceita o 

encargo e se manifeste quanto as determinações contidas na decisão de 

fls. 203/204, encaminhando-se cópia para ciência da expert.

Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010521-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTRAO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ALTRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010521-71.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE CARLOS 

ALTRAO, ANTONIO ALTRAO Vistos. Cuida-se de Carta Precatória oriunda 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, expedida em ação de 

execução movida pelo Banco Bradesco. Consta no id. 16725953, petição 

em que a gestora daquela vara informa que houve a duplicidade na 

distribuição da carta precatória, sendo que tramita na Vara Especializada 

de Direito Bancário desta comarca os autos da carta precatória n. 

1006525-2018.8.11.0002 com mesmas partes e finalidade. Isto posto, 

tendo em vista que o juízo da Vara Especializada é o competente para o 

cumprimento da Carta Precatória expedida, determino o arquivamento a 

presente missiva com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

Várzea Grande, 29 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010363-16.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA EXECUTADO: PROL 

INDUSTRIA METALURGICA LTDA Vistos. Cite-se a parte executada para, 

no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 30 de novembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006061-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES (EXECUTADO)

GISELY ALMEIDA PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006061-75.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES, GISELY ALMEIDA PRADO Vistos. 

À vista da comprovação do recolhimento das custas iniciais (id. 

11230510), cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. À vista da petição de id. 15170291, 

retifique-se o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002568-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEZOLATO OAB - SP242724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA LIMA DE SOUZA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002568-90.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 

EXECUTADO: ILDA LIMA DE SOUZA EIRELI - ME Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a exequente informou que a executada não cumpriu 

o acordo formulado entre as partes e devidamente homologado por este 

juízo (id. 9631256) Assim, intime-se a parte requerida/executada para que 

cumpra o acordo homologado judicialmente (id. 8360444) no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo 

mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC. 

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de execução de título judicial, nos termos do art. 515, III, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 30 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003945-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LUSTOSA SABINO (RÉU)

AUTO POSTO VISTA NOBRE EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003945-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS VILELA DE FREITAS RÉU: AUTO POSTO VISTA 

NOBRE EIRELI, MARIA LUCIA LUSTOSA SABINO Vistos. Tendo em vista 
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que o autor emendou a inicial, juntando o comprovante de recolhimento 

dos emolumentos iniciais, determino o prosseguimento do feito. A 

pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do 

CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. 

Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos 

próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim. Consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 10 dias. Em 

sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Várzea Grande, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007501-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007501-09.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): ANA RITA DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelo procedimento sumário, proposta por 

Ana Rita do Nascimento em desfavor do Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, afirmando, em síntese, que faz jus ao recebimento do 

valor integral do seguro por ter sofrido acidente de trânsito, bem como 

pretende ser indenizado pelos danos morais ocasionados. Registro que, a 

petição inicial e a contestação constituem o momento adequado para autor 

e réu, respectivamente, demonstrarem o que pretendem em termos 

probatórios, conforme previsão do artigo 434 do CPC. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354 do CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo ao saneamento do processo (art. 357 do CPC). Passo 

agora a apreciar as preliminares alegadas em sede de contestação pela 

parte ré. I – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais Argumenta a requerida que, conquanto a parte autora 

tenha acareado aos autos petição de suposto requerimento administrativo, 

o documento acostado é precário para comprovar o requerimento na 

esfera administrativa, uma vez que não demonstrou a juntada dos 

documentos mínimos necessários à regulação em esfera administrativa, 

nem preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de 

Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte autora intimada a comparecer a Porto 

Seguro de posse da documentação para que proceda a regulação 

administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. 

Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela 

requerida. Isso porque, a autora comprovou ter realizado o requerimento 

administrativo junto à requerida (Id. 10105674), de modo que incumbia a 

esta indicar de forma especifica quais os documentos necessários à 

regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. Sendo assim, AFASTO a preliminar arguida. II 

– Da ausência de requerimento Administrativo Prévio Verbera que existem 

diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em 

casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de 

apresentar o requerimento administrativo para promover diretamente a 

ação judicial, o que onera desnecessariamente a máquina judicial. Informa 

que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se mostra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão da 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 10105674). Ademais, no caso a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, REJEITO a 

preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. DECLARO O 

FEITO SANEADO. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. (art. 357, II, do CPC). Dessa feita, DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pela requerida, que deverá arcar 

com os custos da realização da perícia, segundo inteligência do art. 95 do 

CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 

13h00min, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de 

Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão 

permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 

3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? A requerida 

apresentou quesitos em sua contestação (Id. 13761335 – Pág. 25-26). 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

informar o endereço atualizado do autor, também buscar a comunicação 

da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. EXPEÇA-SE mandado de 

intimação pessoal da parte autora, destacando que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem conclusos para deliberações 

pertinentes. Por fim, determino que promova-se a alteração do registro dos 

autos para que seja retificado, fazendo constar o nome da Seguradora 

requerida como: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004672-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CORREA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILÚCIA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004672-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROGERIO CORREA DIAS RÉU: MARILÚCIA OLIVEIRA Vistos. 

Da análise dos autos, constata-se que a parte ré peticionou informando a 

interposição de Agravo de Instrumento junto ao TJ/MT, requerendo que 

este juízo reconsidere a decisão que concedeu a tutela (id. 16285845). 

Contudo não foi juntado aos autos as razões de pedir do referido recurso, 

bem como não há qualquer informação quanto ao julgamento do RAI. 

Demais disso, os requeridos apresentaram contestação em que requerem 

a revogação dos efeitos da tutela antecipada (id. 16516480). Por sua vez, 

o autor peticionou informando que decorreu o prazo para a desocupação 

voluntária por parte do requerido, requerendo seja deferido o reforço 

policial para cumprimento do mandado de imissão na posse (id. 16659983). 

Pois bem. A vista do disposto no art. artigo 9º do CPC, segundo o qual não 

se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida, faz-se pertinente a intimação do autor para se manifestarem 

quanto aos pedidos de revogação do pedido de tutela formulado pelos 

queridos. Destarte, intime-se o autor para manifestar quanto ao pedido de 

revogação formulado pelos requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em 

consequência, postergo a análise do pedido formulado pelo autor (id. 

16659983), para após o decurso do prazo supramencionado. Outrossim, 

intime-se o autor para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005946-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE DE MIRANDA PIRES BRANDOLFF (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005946-54.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAQUIM DA SILVA ROCHA RÉU: BERNADETE DE MIRANDA 

PIRES BRANDOLFF Vistos. Recebo e emenda à inicial apresentada pelo 

autor, pois satisfatória. Retifique-se o valor da causa. No mais: I – Cite-se 

aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

atentando-se ao endereço informando para confinante, bem como todos 

os confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 30(trinta) 

dias, citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso hajam(art. 

259, I, do CPC); III – Por meio eletrônico, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a averbação da 

presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto destes autos; V - 

Concedo, à parte autora a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002439-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LANNES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002439-22.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MANOEL LANNES DA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da 

demanda SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

LTDA. Intime-se a devedora SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA., por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

15473524, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008018-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

16779343, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1003503-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para que, no prazo de 

05 (cinco), apresente a correspondente guia em relação ao pagamento de 

ID. 14123976.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007807-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1008045-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010027-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004163-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICENOR FERREIRA PINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409/O (ADVOGADO(A))

 

Considerando que o requerido não foi devidamente intimado para 

manifestação a respeito da avaliação retro, impulsiono os presentes autos 

a fim de intimar a parte em questão para manifestação, no prazo de 

15(quinze) dias, a respeito da avaliação de ID 16265136. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395887 Nr: 9080-77.2015.811.0002

 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: WILSON RAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Trata-se de autos retirados em 22/11/2018, na modalidade de “carga 

rápida” - para mera obtenção de cópias.

Considerando que não houve a restituição dos mesmos até o presente 

momento, intimo o advogado Dr. Marlos Raphael Camargo Silva a 

devolvê-os imediatamente, sob pena aplicação das sanções previstas no 

§ 4º do mesmo artigo.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231855 Nr: 11934-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Kuczkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuseppina Senatore Ferreira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 231855

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264357 Nr: 3993-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fred Henrique Silva 

Gadonski - OAB:6927

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288880 Nr: 8352-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON MACÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208803 Nr: 4636-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE 1º E 2º GRAU DOMINGOS SÁVIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436658 Nr: 4973-53.2016.811.0002

 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: ALAIR ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 17/12/2018, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256353 Nr: 14819-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fred Henrique Silva 

Gadonski - OAB:6927

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331884 Nr: 629-97.2014.811.0002

 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: EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariádine Grossi - 

OAB:19.442/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429617 Nr: 589-47.2016.811.0002

 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: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MAGALHÃES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18.866, JOAO PAULO MORESCHI - OAB:MT 11.686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75524 Nr: 7947-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCY RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652, CAMILA COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9066, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147, PAOLA REZENDE BEJARANO - 

OAB:22309/O, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442938 Nr: 8312-20.2016.811.0002

 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: JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 17/12/2018, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219947 Nr: 219-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREFLEX PRÉ MOLDADOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAJIWARA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, MONNY V. VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.976, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LUIS EHRLICH - 

OAB:75988/RS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326793 Nr: 23110-88.2013.811.0002

 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: KEITTE KETTE PONCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 Vistos etc.,

Aportou aos autos petição de fls. 383 na qual a genitora dos menores 

requerer a liberação dos valores depositados nos autos para dar 

assistência financeira aos menores visando pagar novos cursos e 

realizar a aquisição de um automóvel para transporte destes (fl. 383).
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 Pois bem, em que pese o entendimento emitido por este juízo quando da 

prolação da decisão de fl. 344, tenho que não existe óbice à expedição de 

alvará para levantamento do valor remanescente vinculado nos autos 

pertencente aos autores diretamente para uma conta bancária de 

titularidade da sua genitora, tendo em vista que cabe a esta a 

administração dos bens dos filhos menores no exercício razoável do 

poder familiar.

Dessa forma e, considerando a lisura na prestação de contas 

anteriormente prestada nos autos (fls. 350/377) o que leva a crer que a 

quantia a ser liberada será efetivamente direcionada em favor dos 

menores, defiro o pedido retro e determino a expedição de alvará em favor 

dos autores em conta bancária de titularidade da sua genitora Sra. Keitte 

Kette Ponce da Silva, a qual deverá informar o número da referida conta 

nos autos.

Ainda, dispenso a prestação de contas pela parte autora, porém ressalto 

que no caso de eventual irregularidade quanto a não aplicação dos 

valores em favor dos menores, poderá o Ministério Público se valer dos 

instrumentos processuais cabíveis à espécie no interesse dos autores.

Cumprida as determinações supra arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 29 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451165 Nr: 12399-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S W METAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31.142/SP, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:183.536/SP, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234.531/SP, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139, MARIO 

PEDROSO - OAB:10220, PABLO DOTTO - OAB:147.434/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovido por Gerdau 

Aços Longos S/A em desfavor de S W Metal Indústria e Comércio Ltda., 

todos devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (fls. 92/93).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fl. 92/93 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (30/04/2019), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388698 Nr: 4548-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COM. DE UTIL. MULTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA CADERNOS IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE PALMA PETINATI - 

OAB:234.618

 In casu, verifico que a autora não demonstrou a inexistência de bens 

livres e desembaraçados para serem penhorados, razão pela qual, por 

ora, indefiro o pedido. Nesse sentido: ... No impulso determino que a 

exequente manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande-MT, 28 de novembro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 291389 Nr: 11119-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 In casu, verifico que a autora não demonstrou a inexistência de bens 

livres e desembaraçados para serem penhorados, razão pela qual, por 

ora, indefiro o pedido retro. No impulso determino que a exequente 

manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 

28 de novembro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14967 Nr: 2900-07.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀGUIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidadePor 

fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição de 

certidão de crédito em favor do credor.Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Às providências necessárias.Publique-se. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220476 Nr: 696-38.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIJOÃO CABRAL DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522/MT, AMARO DE 

OLIVEIRA FALCAO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297.608 OAB/SP, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:MT 5.705, Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:MT 9.552

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e em decorrência do acolhimento 

parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo os honorários 
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sucumbências em 10% sobre o valor do excesso da execução, o que 

corresponde a R$ 10.639,32 (dez mil seiscentos e trinta e nove reais e 

trinta e dois centavos). Sobre o assunto, colho recente aresto do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual se encontra em consonância 

com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIDO – AGRAVO PROVIDO – 

HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS – OMISSÃO RECONHECIDA – 

ACLARATÓRIOS PROVIDOS. (...) 2- “Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, o seu acolhimento, ainda que em parte, 

acarreta o arbitramento de honorários em benefício do executado, com 

base no art. 20, § 4º, do CPC (REsp n. 1.134.186/RS). A condenação na 

verba de sucumbência é medida que se impõe, independentemente de 

pedido expresso.” (EDcl no AgRg no AREsp 129.597/RS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, 

DJe 23/08/2013). (TJMT - ED 138658/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 25/11/2016)Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente no importe de R$ R$ 22.439,74 (vinte e dois mil quatrocentos e 

trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), com os acréscimos da 

Conta Única, devendo o saldo remanescente ser liberado em favor da 

primeira executada.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpram-se. Intimem-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288117 Nr: 7530-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - QUADRA 

10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161/B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Condomínio do Residencial 

Bandeirantes em desfavor de Cristiane Pereira Carvalho, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 198/200 e requereram a 

homologação do pacto com a consequente extinção do feito

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da transação realizada entre as 

partes (fls. 198/200).

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos, 

pelo que resolvo o mérito o processo, na forma da lei (CPC– II, art. 924).

 Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande 

para que seja realizada baixa da penhora averbada AV/8 na matrícula de 

nº 22.958.

Por fim, considerando que as partes desistiram do prazo recursal 

certifique-se o trânsito em julgado e após deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande – MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 281742 Nr: 460-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERTON DE BARROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED PAULISTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITORIO DE ADVOCACIA 

COUTINHO E POLISEL - OAB:355/MT, DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19132, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - OAB:183.113, JOSE 

CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - OAB:62.674, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ EDUARDO VICTÓRIA - 

OAB:SP/103.160, MARCIO RECCO - OAB:138.689/SP

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

da requerida para com a autora. De conseguinte, julgo extinto o processo, 

na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de 

sentença, condeno o exequente ao pagamento da verba honorária em 

favor da primeira executada no importe de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do excesso da execução, o que corresponde a R$ 5.109,62 (cinco 

mil cento e nove reais e sessenta e dois centavos), cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser o exequente beneficiário da justiça gratuita.Sobre o 

assunto, colho recente aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, o qual se encontra em consonância com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

ACOLHIDO – AGRAVO PROVIDO – HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS – 

OMISSÃO RECONHECIDA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS. (...) 2- 

“Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o seu 

acolhimento, ainda que em parte, acarreta o arbitramento de honorários em 

benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC (REsp n. 

1.134.186/RS). A condenação na verba de sucumbência é medida que se 

impõe, independentemente de pedido expresso.” (EDcl no AgRg no AREsp 

129.597/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 23/08/2013). (TJMT - ED 

138658/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

25/11/2016)Ainda, CONDENO a parte exequente nas penas da litigância de 

má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa (art. 81, CPC).Por fim, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente no importe de R$ 29.496,85 (vinte e nove mil quatrocentos e 

noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), com os acréscimos da 

Conta Única, devendo o saldo remanescente ser liberado em favor da 

primeira executada.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 80721 Nr: 3275-95.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE ESTEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TELES PAULINO FILHO, MARIA LUIZA 

PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 291957 Nr: 11706-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ALMEIDA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 
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OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, PATRÍCIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 Vistos etc.,A parte exequente apresentou manifestação às fls. 444/447 

alegando que o cálculo apresentado pelo contador judicial não aplicou 

juros de mora e correção monetária sobre o valor dos honorários 

sucumbenciais, bem como ressaltou que o valor da indenização por dano 

moral foi corrigido monetariamente desde 29/06/2015, porém deveria ser 

corrigido desde 29/06/2012.Da análise dos autos observo que o 

executado possui razão em parte, tendo em vista que o valor dos 

honorários sucumbenciais realmente não foi devidamente atualizado com 

juros e correção monetária. No entanto, não prospera a alegação de que o 

valor relativo ao dano moral deveria ser corrigido monetariamente desde 

29/06/2012, pois tanto a sentença de fls. 271/272 quanto a decisão de fl. 

440 é clara ao determinar que a correção monetária relativa ao dano moral 

deverá ser a partir da prolação da sentença ocorrida em 29/06/2015, 

conforme se observa à fl. 272.Dessa forma, visando apurar o real valor 

devido pela executada, determino o retorno dos autos ao digno Contador 

Judicial para que proceda a apuração do débito nos termos da decisão de 

fl. 440, porém o valor dos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), deverá ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC a partir de sua fixação (29/06/2015 – fl. 272) e 

acrescidos de juros de mora no importe de 1% desde o trânsito em julgado 

da sentença que arbitrou os referidos honorários, ou seja, em 15/12/2017 

(fl. 414).Nesse sentido:(...)Com a apresentação do cálculo, intimem-se as 

partes a seu respeito e, após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Por fim, considerando que o valor exequendo encontra-se 

garantido pela penhora realizada às fls. 432/433, expeça-se alvará em 

favor da executada para levantamento da quantia por ela depositada à fl. 

438.Cumpram-se. Intimem-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 28 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 8103-03.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINELMA PERPETUA SOARES, FELIPPE LEONEL 

CASTRO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNILDO HELMUTH 

SULZBACHER, ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA-HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:OAB/MT 10.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6580/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839/MT

 Defiro o pedido de fl. 388, razão pela qual determino se assinalem datas 

para o Leilão Judicial e expeçam-se os respectivos EDITAIS, que deverão 

conter os requisitos ditados pela lei (CPC – art. 886) e haverão de ser 

publicados na forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 889, ambos do Código de 

Processo Civil.

O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial e desde logo, fixo a comissão 

do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser 

informado previamente aos interessados.

A esses atos as partes deverão ser cientificados por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente, preferencialmente por 

CARTA registrada, quando possível, ou MANDADO (CPC - art. 889, inciso 

I).

Eventuais credores com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão 

de ser intimados, pessoalmente e por MANDADO, ao menos 05 (cinco) 

dias antes da primeira PRAÇA (CPC - art. 889, inciso V).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220476 Nr: 696-38.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIJOÃO CABRAL DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522/MT, AMARO DE 

OLIVEIRA FALCAO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297.608 OAB/SP, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:MT 5.705, Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:MT 9.552

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a primeira executada para que aporte os 

dados da instituição bancária (nome e nº do banco), agência, conta 

corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência 

dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442277 Nr: 7929-42.2016.811.0002

 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: MARLI MARTINS DE MORAIS

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

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

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61299 Nr: 6849-97.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, CARAJÁS 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARRO 

ROCHA - OAB:6595/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348113 Nr: 14351-04.2014.811.0002

 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: CLEUMAR SOARES ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 
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OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414028 Nr: 18928-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO INDUSTRIA DE SAL 

LTDA, CIFRÃO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259, LEANDRO DAROIT FEIL - OAB:3240-A, MARIA 

ALESSANDRA COSTA DANTAS - OAB:10699, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para que aporte os dados da 

instituição bancária (nome e nº do banco), agência, conta corrente e CPF 

ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99790 Nr: 9244-57.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GRIZOLIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003919-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003919-64.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO EXECUTADO: ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA Vistos, etc. No id. 15760323 o exequente requereu a expedição 

de alvará em seu favor para levantamento do valor penhorado nos autos, 

bem como requereu no id. 16244502 o prosseguimento do feito com a 

constrição de bens da parte devedora. Dessa forma, passo a análise dos 

pedidos formulados pelo exequente. No que diz respeito ao pedido de 

nova penhora online de eventuais valores depositados em contas 

bancárias do devedor, considerando que aparece em primeiro plano 

justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da 

exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o 

valor de R$ 146,76 (cento e quarenta e seis reais e setenta e seis 

centavos), conforme se observa do extrato em anexo. Assim, 

considerando que o valor penhorado é irrisório observando o quantum 

devido, pois não alcança um percentual substancial do total da dívida, 

tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei o desbloqueio da quantia penhorada, 

conforme se observa do extrato em anexo. Em seguida procedi com 

consulta no Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de 

veículos em nome da parte executada, conforme extrato em anexo. No 

que diz respeito ao pedido de penhora indeterminada de eventuais bens 

móveis e imóveis de propriedade do executado (itens a.2, a.3, a.4, a.5 e 

a.7 da petição de id. 16244502), consigno que compete à parte exequente 

descrever de forma pormenorizada os bens que pretende a penhora, já 

que não é dado a este juízo realizar penhora indiscriminada de bens. 

Quanto à pretensão de penhora de quotas de sociedade simples e 

empresárias em nome do executado, indefiro, tendo em vista que o 

exequente sequer comprovou que o devedor faça parte do quadro 

societário de qualquer empresa. Por fim, indefiro também o pedido de 

penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda 

e de alienação fiduciária em garantia em nome do executado, em virtude 

da ausência de provas quanto a existência de tais direitos em nome do 

executado. Por fim, considerando que o executado nada manifestou a 

respeito da penhora realizada no id. 16796944, defiro a expedição de 

alvará em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada 

nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005588-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEMOS FILHO (RÉU)

KLEBER HENRIQUE LEMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005588-55.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de Janeiro de 2019, às 11h00min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 
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qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO CARMO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005038-94.2017.8.11.0002 

Defiro o requerimento do Id. DOC. 11356676 pg. 10, priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Após 

especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO CARMO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005038-94.2017.8.11.0002 

Defiro o requerimento do Id. DOC. 11356676 pg. 10, priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Após 

especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001996-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE (REQUERIDO)

FUNILARIA & PINTURA PROENCA S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001996-71.2016.8.11.0002 

Defiro o requerimento do Id. DOC. 5899255 pg. 01, priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Após 

especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000263-70.2016.8.11.0002 

Vistos. Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja 

designada audiência de conciliação (Id. 15005802). Priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 15h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 23 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000263-70.2016.8.11.0002 

Vistos. Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja 
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designada audiência de conciliação (Id. 15005802). Priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 15h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 23 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006358-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006358-82.2017.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da intimação da requerida 

para a audiência de conciliação (Id. 9554468), REDESIGNO referido ato 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 16h00min, devendo o autor trazer aos 

autos endereço atualizado para renovação do ato citatório, com as 

informações aos autos, expeça-se nova carta/mandado de citação. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010347-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010347-62.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita 

Altera Pars proposta por Clovis de Jesus Ferreira em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Alega a parte autora que teve seu fornecimento 

de energia interrompido pela requerida por uma fatura gerada em 

desacordo com a média do seu consumo mensal no valor de R$ 9.909,04 

(nove mil novecentos e nove reais e quatro centavos), com um consumo 

de 14.983 KWh na Unidade Consumidora 6/1837672-3. Assevera que, 

após constar a referida fatura, o autor de boa-fé queria aferir seu 

consumo, porém na própria resposta ao contato com a concessionária ré, 

a mesma sequer justifica a origem de tal afirmativa. Não obstante, o 

mesmo teve crédito negado no varejo local e após realizar consulta no 

Sistema de Proteção ao Crédito (SCC CHECK) constatou que seu 

nome/CPF havia sido incluído por suposta recuperação de Kw/h, tendo 

como credora a empresa requerida. Alega ainda que, tentou diversas 

vezes entrar em contato com a empresa requerida via telefone com o 

objetivo de sanar este constrangimento e explicar a situação do equívoco 

cometido pela ré, porém, restou-lhe infrutíferas todas as tentativas de 

explicação à Empresa, mesmo o autor alegando que a casa está 

desocupada há anos, não houve a baixa de seu débito no Sistema de 

Proteção ao Crédito. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que 

a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora 6/1837672-3, a suspensão do corte e a abstenção de incluir 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em face dos débitos 

discutidos nos autos. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do 

débito apontado na fatura referente ao mês de julho/2017 no valor de R$ 

9.909,04 (nove mil novecentos e nove reais e quatro centavos), pela 

condenação da ré a título de danos morais e a inversão do ônus da prova. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise do 

pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são 

espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso seja privada de serviço essencial e o seu nome negativado. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja 

vista que o débito de fato vai muito acima da média de consumo 

apresentada nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora acostado aos autos sob Id. 16643947. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré, 

abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora de nº 6/1837672-36 em razão do débito em discussão, qual 

seja a fatura no valor de R$ 9.909,04 (nove mil novecentos e nove reais e 

quatro centavos), bem como no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no 

que tange ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) limitada ao valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 28 de janeiro de 2019, às 09h30min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

NCPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. 

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010185-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILANE BORGO ROLIM OAB - PR60727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOKERS GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL DE HOLDEM - EIRELI 

- ME (RÉU)

JEAN DAVID FLORES LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010185-67.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação denominada de Reintegração de Posse com 

Pedido de Liminar, manejada por RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

em desfavor de JOKERS GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL DE 

HOLDEM – EIRELI e JEAN DAVID FLORES LIMA. Aduzindo, em síntese, ter 

firmado contrato de compra e venda com reserva de domínio com a 

empresa ré, tendo como objeto 01 (uma) FRESADORA CNC PRIMALINEA 

LASER 1310, marca RIZON, pelo valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove 

mil e novecentos reais), sendo pago o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais) à vista e parcelado R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e 

novecentos reais), dividido em 10 (dez) parcelas, via cheque, no valor de 

R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais) cada. Todavia os 

requeridos não adimpliram com as parcelas, restando um débito atualizado 

a ser adimplido no valor de R$ 7.110,24 (sete mil cento e dez reais e vinte 

e quatro centavos). Pretende liminarmente a reintegração de posse, a fim 

de ter a devolução da FRESADORA CNC PRIMALINEA LASER 1310, marca 

RIZON e no mérito pugna pela concessão em definitivo da reintegração de 

posse do equipamento e a condenação dos requeridas ao pagamento de 

perdas e danos, fundamenta o direito nos artigos 562 e 555 ambos do 

CPC. Juntou documentos. Determinada a emenda a inicial, a autora assim o 
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fez (id. 16725648). É o breve relato. Fundamento e decido. Acolho a 

emenda da inicial constante no id. 16725648, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, para a concessão liminar da proteção possessória é 

necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 560 da Lei 

Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo 

réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora 

turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. No 

caso em tela, verifica-se a existência da relação jurídica estabelecida 

entre as partes através de contrato de compra e venda com reserva de 

domínio (id. 16553776) e o referido inadimplemento através de protesto (id. 

16553789) no valor título R$4.980,00 (quatro mil, novecentos oitenta reais) 

com vencimento em 05.03.2018, a medida pretendida pela parte autora 

encontra-se óbice em razão da aplicação da teoria do adimplemento 

substancial. Analisando detidamente o contrato, verifica-se que na 

“cláusula 2. Do Pagamento” o total da obrigação é de R$49.900,00 

(quarenta nove mil novecentos reais), e o débito objeto da presente lide é 

de R$4.980,00 (quatro mil, novecentos oitenta reais), conforme título 

protestado acostado sobre o id. 16553789. Assim sendo, o débito perfaz 

menos de 10% (dez por cento) do contrato, o que em sede cognição 

sumária, inviabiliza a rescisão contratual e a reintegração do objeto do 

contrato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

RESCISÃO PARCIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SALDO 

DEVEDOR DIMINUTO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO 

CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 155.885/MS, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 

24/08/2012) Conquanto, deve-se levar em consideração, que o instituto da 

reserva de domínio faz com que a propriedade permaneça do vendedor 

até o pagamento integral do pactuado, entretanto, não pode se sobrepor 

ao princípio contratual do adimplemento substancial e a boa-fé que regem 

as relações jurídicas (artigo 422, do Código Civil). Outrossim, a parte 

autora pleiteia no mérito a rescisão contratual e retomada do bem quando 

o contrato já tiver sido cumprido em mais de 90%, inclusive, com a 

reintegração liminar é medida desproporcional e arbitrária. Por conta disso, 

no momento, à luz dos preceitos contidos no artigo 561 e 558 do Código 

de Processo Civil, o que se verifica é a inexistência de perigo de dano 

grave ou de difícil reparação a amparar o inconformismo do autor, motivo 

pelo qual a dilação probatória, é medida que se impõe, ante a 

impossibilidade da matéria ser de pronto apreciada. Diante do exposto, 

INDEFIRO A LIMINAR, porquanto ausente requisito indispensável do artigo 

561 do CPC. No mais, em consulta online ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, verifica-se a existência de ação de reintegração de 

posse com as mesmas partes em trâmite, sob o nº 

60772-36.2018.8.16.0014, determino a intimação das partes para 

manifestar quanto à eventual existência de litispendência, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 10h00min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIMEM-SE os réus, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva audiência de 

conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 28 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419343 Nr: 21671-71.2015.811.0002

 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: TELMA MARILIA MATOSO EVANGELISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255963 Nr: 13866-43.2010.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.R. COMÉRCIO E CONSULTORIA, FLÁVIO 

ROBERTO DE ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S.C. REZENDE - OAB:OAB-MT 

60577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para manifestar-se acerca do resultado 

obtido na busca pelo endereço da parte requerida (fls. 84/90), devendo, 

se for o caso, proceder ao recolhimento das custas para expedição do 

competente Mandado de Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551420 Nr: 15641-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DO AMARAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544549 Nr: 12108-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: REIS & GOETTEN ASSESSORIA JURÍDICO ADUANEIRA, 
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LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA SEDREZ REIS 

GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499875 Nr: 13685-95.2017.811.0002

 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: BANCO SISTEMA S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, MASSA FALIDA LAVROFÉRTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE NERI DANTE - OAB:SP 

156.783, JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:SP 273.580, KAREN 

REGES SIERRA - OAB:SP 185.010, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, WALDEMAR DECCACHE - OAB:SP 140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - OAB:3.616/MT, 

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:MT 23.900, RENATO 

WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Vistos, etc.

Defiro petitório acostado às fls. 1.486/1.487.

Em consequência, redesigno audiência de conciliação para dia 10 de 

dezembro de 2018, às 14h30min.

Intimem-se e cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551419 Nr: 15640-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: VANDERLEY DA SILVA REZER, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 535465 Nr: 7508-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: VALOR GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Fontana Martins - 

OAB:53.742/DF, JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA - OAB:51664, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, Marcelo Ferreira - OAB:42.225/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 Vistos, em correição.

Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar acerca de fls.02/24, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, com as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535465 Nr: 7508-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: VALOR GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Fontana Martins - 

OAB:53.742/DF, JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA - OAB:51664, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, Marcelo Ferreira - OAB:42.225/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 INTIMAÇÃO do Autor para apresentar o valor de seu crédito corrigido e 

atualizado até a data da distribuição da recuperação judicial, nos termos 

do que prevê o art. 9º, II, da LRF, oportunidade que poderá juntar o 

contrato de prestação de assessoria tributária/ fiscal que comprova a 

origem do crédito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502363 Nr: 15001-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: EZEQUIEL COSTA, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:MT 

14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO do Requerente para trazer aos autos a planilha de cálculos 

atualizada somente até a data de 13/06/2013, nos termos do art. 9º, inc. II, 

da Lei nº 11.101/2005, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005588-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEMOS FILHO (RÉU)

KLEBER HENRIQUE LEMOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005588-55.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 
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audiência de conciliação para o dia 21 de Janeiro de 2019, às 11h00min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO CARMO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005038-94.2017.8.11.0002 

Defiro o requerimento do Id. DOC. 11356676 pg. 10, priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Após 

especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001996-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE (REQUERIDO)

FUNILARIA & PINTURA PROENCA S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001996-71.2016.8.11.0002 

Defiro o requerimento do Id. DOC. 5899255 pg. 01, priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Após 

especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000263-70.2016.8.11.0002 

Vistos. Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja 

designada audiência de conciliação (Id. 15005802). Priorizando o ato 

conciliatório e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 15h30min, ficando desde 

já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência 

injustificada de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 23 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010347-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010347-62.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita 

Altera Pars proposta por Clovis de Jesus Ferreira em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Alega a parte autora que teve seu fornecimento 

de energia interrompido pela requerida por uma fatura gerada em 

desacordo com a média do seu consumo mensal no valor de R$ 9.909,04 

(nove mil novecentos e nove reais e quatro centavos), com um consumo 

de 14.983 KWh na Unidade Consumidora 6/1837672-3. Assevera que, 

após constar a referida fatura, o autor de boa-fé queria aferir seu 

consumo, porém na própria resposta ao contato com a concessionária ré, 

a mesma sequer justifica a origem de tal afirmativa. Não obstante, o 

mesmo teve crédito negado no varejo local e após realizar consulta no 
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Sistema de Proteção ao Crédito (SCC CHECK) constatou que seu 

nome/CPF havia sido incluído por suposta recuperação de Kw/h, tendo 

como credora a empresa requerida. Alega ainda que, tentou diversas 

vezes entrar em contato com a empresa requerida via telefone com o 

objetivo de sanar este constrangimento e explicar a situação do equívoco 

cometido pela ré, porém, restou-lhe infrutíferas todas as tentativas de 

explicação à Empresa, mesmo o autor alegando que a casa está 

desocupada há anos, não houve a baixa de seu débito no Sistema de 

Proteção ao Crédito. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que 

a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora 6/1837672-3, a suspensão do corte e a abstenção de incluir 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em face dos débitos 

discutidos nos autos. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do 

débito apontado na fatura referente ao mês de julho/2017 no valor de R$ 

9.909,04 (nove mil novecentos e nove reais e quatro centavos), pela 

condenação da ré a título de danos morais e a inversão do ônus da prova. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise do 

pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são 

espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso seja privada de serviço essencial e o seu nome negativado. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja 

vista que o débito de fato vai muito acima da média de consumo 

apresentada nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora acostado aos autos sob Id. 16643947. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré, 

abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora de nº 6/1837672-36 em razão do débito em discussão, qual 

seja a fatura no valor de R$ 9.909,04 (nove mil novecentos e nove reais e 

quatro centavos), bem como no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no 

que tange ao débito em discussão, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) limitada ao valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 28 de janeiro de 2019, às 09h30min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

NCPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. 

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307987 Nr: 3924-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10566, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Segundo prevê o § 1º do art. 537 do Novo Código de Processo Civil, o Juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência também tem admitido que o valor da astreinte poderá ser 

revisto a qualquer momento porque não faz coisa julgada material e que a 

redução deverá ser feita tomando-se por parâmetro a insuficiência ou a 

excessividade, a fim de evitar, neste último caso, o enriquecimento sem 

causa.

Eis julgados nesse sentido:

“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser 

modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou 

excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa 

julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada 

justifica a redução.” (STJ-3ª T., REsp 705.914, MIn, Gomes de Barros, j. 

15.12.05, DJU 6.3.06). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 708.290, Min. 

Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07.

“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, 

devendo ser reduzida a patamares razoáveis.” (STJ-RF 396/353: 4ª T., 

REsp 793.491). Reduzindo a multa, com fundamento em “discrepância 

injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação 

principal.” (STJ-3ª T., REsp. 737.828-EDcl-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 

23.6.09, DJ 26.6.09).

“A astreinte deve ser imposta com o objetivo de garantir o cumprimento da 

obrigação e não de possibilitar ao credor uma fonte de enriquecimento.

A fixação da astreinte não gera preclusão, uma vez que a multa poderá 

ser modificada, para mais ou para menos, a qualquer momento, já que o 

valor da astreinte não faz coisa julgada material, podendo ser revista 

mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. Precedentes do 

STJ (REsp 785053/BA e REsp 705.914).

Ademais, a própria lei prevê a possibilidade de o juiz modificar o valor da 

multa, caso verifique que se tornou excessiva, inteligência do art. 461, § 

6º, CPC.

(...)

O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória 

a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu 

cumprimento.

Desta forma, deve haver moderação e equilíbrio, principalmente quando o 

ordenamento jurídico que rege a matéria (art. 461 do CPC), não define 

nenhum parâmetro para a fixação do valor das astreintes e não impõe 

qualquer limite.

O Juiz poderá, até mesmo de ofício, reduzir o valor da multa ou fixar um 

teto para sua cobrança quando esta se mostrar excessiva, bem como 

limitar os dias de multa pelo descumprimento da ordem judicial.” (Segunda 

Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 35809/2011 – Classe CNJ – 202 

– j. 8.2.2012, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario).

Como se vê, a redução ou majoração da multa deverá ser feita sempre em 

vista da razoabilidade e da proporcionalidade, com força suficiente a 

induzir o devedor a adimplir a obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao analisar tema 

semelhante, manteve decisão do Tribunal a quo que reduziu a multa por 

entender que o valor fixado inicialmente atingiu patamar exorbitante, 

adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, 

segundo de observa do julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO 

STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A 

ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede 

o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula 

do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no 

art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a 

requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito 
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em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi 

estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar 

exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise 

do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da 

lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

No caso em tela, a multa diária foi fixada em R$ 100,00 (cem reais), que 

somada aos 110 (cento e dez) dias de inadimplência, totaliza o valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais).

Analisando-se a questão, nota-se que o valor fixado inicialmente alcançou 

quantia exorbitante e que se não reduzido implicará em enriquecimento 

imotivado. Some-se a isso o fato de que, neste caso, há que se atentar 

para a razoabilidade no uso do meio coercitivo, uma vez que a autarquia 

ré nem sempre exibe condições de atender, prontamente, a determinação 

judicial.

Tenho, portanto, que, na ausência de expressa disposição legal a respeito 

do devido valor a ser minorado, a redução, neste caso, da multa diária 

aplicada limitando o período máximo de 10 (dez) dias, totalizando o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se consentânea com os princípios da 

razoabilidade e o da proporcionalidade, suficiente a inibir o devedor que 

tenciona descumprir a obrigação, sensibilizá-lo de que é muito mais 

vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária, bem como 

recompensar a parte Exequente, pelo prejuízo moral, material e/ou 

psicológico decorrente da demora no cumprimento da determinação 

judicial.

Diante do exposto, reduzo a multa diária, limitando o período de 

descumprimento em 10 (dez) dias, totalizando a multa diária em R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Lado outro, apresentado novo cálculo em atendimento ao comando 

sentencial proferido nos Embargos à Execução (fls. 148/150 e 152/154), 

com anuência da parte credora, expeça-se RPV ou Precatório, conforme 

os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316295 Nr: 12657-34.2013.811.0002

 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: CIDINEI TORQUATO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cidinei Torquato de Araújo propôs “Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Materiais” em face do Município de Várzea Grande, onde alega que 

é servidor público municipal efetivo no cargo de agente de segurança e 

manutenção e que exerce função de vigilância da rede de ensino público 

municipal, porém não recebe adicional de periculosidade. Sustenta que 

está exposto permanentemente a roubo e outras espécies de violências 

físicas no exercício de sua função de segurança pessoal ou patrimonial. 

Finaliza requerendo, com apoio nos documentos anexos, que seja 

reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade, 

com o pagamento dos valores retroativos não prescritos.

Devidamente citado, a parte Requerida sustentou que o exercício do cargo 

de técnico de suporte administrativo – perfil vigia, conforme definido pela 

Lei Complementar 3.797/2012, não se confunde com a atividade 

mencionada na Lei 7.102/1983, vez que exerce serviço de zeladoria, vigia 

de escola, na condição de atividade desarmada, não havendo em se falar 

em autorização das Polícias Militar e Federal. Assinala que o adicional de 

periculosidade está previsto no Estatuto do Servidor de forma genérica, 

sendo que para sua eficácia há necessidade de lei municipal. Ao final, 

requer a total improcedência do pedido autoral.

Houve réplica, ratificando os termos da inicial.

É o relato do que importa. Fundamento e Decido.

O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata 

de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas 

em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz 

deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 

130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de 

outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” 

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, 

Editora Forense, vol. I, p. 475).

Cinge-se a presente controvérsia em verificar se o Requerente, servidor 

público do Município de Várzea Grande, faz jus ou não ao recebimento de 

adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o seu 

salário-base, por exercer a função de agente de segurança e 

manutenção, que alega caracterizar-se como atividade perigosa.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei Municipal 1.164/1991 definiu o regime jurídico e dispôs 

sobre o estatuto dos servidores, além de instituir o adicional de 

periculosidade para os servidores públicos municipais, nos seguintes 

termos:

"Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da 

legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento 

do cargo efetivo.

§ 1º Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o 

pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)."

Da leitura do referido art. 77, verifica-se a exigência de regulamentação 

específica quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, 

tratando-se de uma norma de eficácia limitada. Aqui, tem-se a instituição 

do adicional, mas que prescinde de lei ou ato normativo integrativo.

Em se tratando de servidor público, aprovado por concurso público, 

tem-se a adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as 

relações jurídicas entre a Administração e o servidor e, 

consequentemente, deve guardar relação de subordinação ao princípio da 

legalidade.

Nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho:

"Regime estatutário é o conjunto de regras que regulam a relação jurídica 

funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Esse conjunto 

normativo, como vimos acima, se encontra no estatuto funcional da 

pessoa federativa. As regras estatutárias básicas devem estar contidas 

em lei; há outras regras, todavia, mais de caráter organizacional, que 

podem estar previstas em atos administrativos, como decretos, portarias, 

circulares etc. As regras básicas, entretanto, devem ser de natureza 

legal. A lei estatutária, como não poderia deixar de ser, deve obedecer 

aos mandamentos constitucionais sobre servidores. Pode, inclusive, 

afirmar-se que, para o regime estatutário, há um regime constitucional 

superior, um regime legal contendo a disciplina básica sobre a matéria e 

um regime administrativo de caráter organizacional."

Tal regulamentação, a meu sentir, é aquela decorrente de lei que deverá 

ser proposta pelo Poder Executivo e editada pelo Poder Legislativo local, já 

que aos servidores públicos não se aplica, em regra, a CLT, bem como se 

considerarmos a autonomia do ente federativo para legislar sobre seus 

servidores.

Ad argumentadum, ainda que fosse considerada que a legislação 

específica é a decorrente da CLT, não haveria o direito ao recebimento 

das parcelas supostamente devidas entre a data da regulamentação da 

Lei 12.740, de 2012 - que deu redação ao art. 193, II, da CLT - , pela 

Portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho e a data da realização do 

laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LCAT) realizado em 

favor do Município, já que a jurisprudência dominante do STJ foi firmada no 

sentido de que os adicionais de insalubridade e periculosidade são 

devidos apenas a partir do laudo pericial.

Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor público 

de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência físicas nas 

atividades profissionais de segurança patrimonial por ele desempenhada 

e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins de 

enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

Ademais, observa-se que as atividades desempenhadas pelo Requerente 

não possui as mesmas características do vigilante, pois para o exercício 

de tal profissão é necessário o uso da arma de fogo, além do prévio 

registro no Departamento de Polícia Federal.
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É cediço que a atividade laboral de vigia é menos abrangente do que a de 

vigilante, porquanto não lhe é exigida a efetiva ação no combate ao crime, 

como acontece nos casos de vigilante, cujo mister se dá em virtude da 

estreita observância das disposições contidas na Lei 7.102/83.

Ademais, registre-se que os vigilantes, cujas atribuições encontram 

amparo na Lei 7.102/83, são aqueles especificamente treinados para 

exercer serviço de segurança em estabelecimentos financeiros ou de 

guarda de valores, bem como a segurança de pessoas físicas. 

Dedicam-se a proteger e resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, 

com exigência de porte de arma e aprovação em curso de formação. Já o 

trabalho de vigia, menos abrangente, cinge-se à vistoria patrimonial, sem 

que se exijam atividades mais complexas.

Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a 

improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é 

medida que se impõe.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No entanto, por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a 

exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo 

diploma.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 240349 Nr: 1745-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDIRENE ARAUJO OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Maria Waldirene Araújo Oleare, 

em que suscita excesso de execução no valor de R$ 4.339,70, tocante ao 

termo final e na cobrança dos honorários advocatícios.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, que o cálculo apresentado pela exequente observou 

corretamente como termo inicial e final o período de 01/02/2010 (data do 

ajuizamento da ação) a 13/09/2012 (data anterior à data do início do 

pagamento).

No tocante aos honorários, a sentença proferida nos autos fixou os 

honorários em 10% sobre o valor da condenação (fls. 66-69), sendo 

mantido pela decisão proferida em 2ª Instância (fl. 108).

 Posto isso, IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, e 

ao mesmo tempo HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente 

às fls. 113-115. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316744 Nr: 13123-28.2013.811.0002

 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: JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

José Carlos da Silva Batista propôs “Ação Declaratória c/c Indenização 

por Danos Materiais” em face do Município de Várzea Grande, onde alega 

que é servidor público municipal efetivo no cargo de agente de segurança 

e manutenção e que exerce função de vigilância da rede de ensino público 

municipal, porém não recebe adicional de periculosidade. Sustenta que 

está exposto permanentemente a roubo e outras espécies de violências 

físicas no exercício de sua função de segurança pessoal ou patrimonial. 

Finaliza requerendo, com apoio nos documentos anexos, que seja 

reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade, 

com o pagamento dos valores retroativos, bem como ao terço 

constitucional de férias referente ao ano de 2009 e 2012.

Devidamente citado, a parte Requerida sustentou que o exercício do cargo 

de técnico de suporte administrativo – perfil vigia, conforme definido pela 

Lei Complementar 3.797/2012, não se confunde com a atividade 

mencionada na Lei 7.102/1983, vez que exerce serviço de zeladoria, vigia 

de escola, na condição de atividade desarmada, não havendo em se falar 

em autorização das Polícias Militar e Federal. Assinala que o adicional de 

periculosidade está previsto no Estatuto do Servidor de forma genérica, 

sendo que para sua eficácia há necessidade de lei municipal. Assevera 

que no exercício de 2010 consta o pagamento do terço constitucional de 

férias coletivas referente ao período aquisitivo de 2009/2010 e 2011/2012; 

ainda, que houve o afastamento sem ônus do servidor pelo período de 

25/06/2009 a 25/06/2011, conforme Ato 1196/2009; e, que esteve em 

gozo de licença prémio durante três meses no período de 25/10/2007 a 

25/01/2008, conforme Portaria 470/2007. Ao final, requer a total 

improcedência do pedido autoral.

Houve réplica, ratificando os termos da inicial no tocante ao adicional de 

periculosidade.

É o relato do que importa. Fundamento e Decido.

O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata 

de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas 

em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz 

deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 

130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de 

outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” 

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, 

Editora Forense, vol. I, p. 475).

Cinge-se a presente controvérsia em verificar se o Requerente, servidor 

público do Município de Várzea Grande, faz jus ou não ao recebimento de 

adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o seu 

salário-base, por exercer a função de agente de segurança e 

manutenção, que alega caracterizar-se como atividade perigosa.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei Municipal 1.164/1991 definiu o regime jurídico e dispôs 

sobre o estatuto dos servidores, além de instituir o adicional de 

periculosidade para os servidores públicos municipais, nos seguintes 

termos:

"Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da 

legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento 

do cargo efetivo.

§ 1º Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o 

pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)."

Da leitura do referido art. 77, verifica-se a exigência de regulamentação 

específica quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, 
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tratando-se de uma norma de eficácia limitada. Aqui, tem-se a instituição 

do adicional, mas que prescinde de lei ou ato normativo integrativo.

Em se tratando de servidor público, aprovado por concurso público, 

tem-se a adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as 

relações jurídicas entre a Administração e o servidor e, 

consequentemente, deve guardar relação de subordinação ao princípio da 

legalidade.

Nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho:

"Regime estatutário é o conjunto de regras que regulam a relação jurídica 

funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Esse conjunto 

normativo, como vimos acima, se encontra no estatuto funcional da 

pessoa federativa. As regras estatutárias básicas devem estar contidas 

em lei; há outras regras, todavia, mais de caráter organizacional, que 

podem estar previstas em atos administrativos, como decretos, portarias, 

circulares etc. As regras básicas, entretanto, devem ser de natureza 

legal. A lei estatutária, como não poderia deixar de ser, deve obedecer 

aos mandamentos constitucionais sobre servidores. Pode, inclusive, 

afirmar-se que, para o regime estatutário, há um regime constitucional 

superior, um regime legal contendo a disciplina básica sobre a matéria e 

um regime administrativo de caráter organizacional."

Tal regulamentação, a meu sentir, é aquela decorrente de lei que deverá 

ser proposta pelo Poder Executivo e editada pelo Poder Legislativo local, já 

que aos servidores públicos não se aplica, em regra, a CLT, bem como se 

considerarmos a autonomia do ente federativo para legislar sobre seus 

servidores.

Ad argumentadum, ainda que fosse considerada que a legislação 

específica é a decorrente da CLT, não haveria o direito ao recebimento 

das parcelas supostamente devidas entre a data da regulamentação da 

Lei 12.740, de 2012 - que deu redação ao art. 193, II, da CLT - , pela 

Portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho e a data da realização do 

laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LCAT) realizado em 

favor do Município, já que a jurisprudência dominante do STJ foi firmada no 

sentido de que os adicionais de insalubridade e periculosidade são 

devidos apenas a partir do laudo pericial.

Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor público 

de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência físicas nas 

atividades profissionais de segurança patrimonial por ele desempenhada 

e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins de 

enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

Ademais, observa-se que as atividades desempenhadas pelo Requerente 

não possui as mesmas características do vigilante, pois para o exercício 

de tal profissão é necessário o uso da arma de fogo, além do prévio 

registro no Departamento de Polícia Federal.

É cediço que a atividade laboral de vigia é menos abrangente do que a de 

vigilante, porquanto não lhe é exigida a efetiva ação no combate ao crime, 

como acontece nos casos de vigilante, cujo mister se dá em virtude da 

estreita observância das disposições contidas na Lei 7.102/83.

Ademais, registre-se que os vigilantes, cujas atribuições encontram 

amparo na Lei 7.102/83, são aqueles especificamente treinados para 

exercer serviço de segurança em estabelecimentos financeiros ou de 

guarda de valores, bem como a segurança de pessoas físicas. 

Dedicam-se a proteger e resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, 

com exigência de porte de arma e aprovação em curso de formação. Já o 

trabalho de vigia, menos abrangente, cinge-se à vistoria patrimonial, sem 

que se exijam atividades mais complexas.

Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a 

improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é 

medida que se impõe.

No tocante ao pedido relativo ao recebimento do terço constitucional de 

férias do ano de 2009 e 2012, tenho que o histórico funcional do servidor 

assinala a licença concedida por 02 (dois) anos para tratar de assunto de 

interesse particular sem ônus, com efeito retroativo a partir de 25/06/2009 

a 25/06/2011, conforme Ato 1196/2009; bem como há informação de que o 

servidor retornou as suas atividade em 01/06/2010, conforme CI 

3518/2010/SMEC.

Assim, verifico que o servidor perdeu o direito a férias no período 

aquisitivo que houver gozado a licença supracitada - 25/06/2009 a 

01/06/2010; e ainda, verifico o cômputo do terço constitucional do período 

de 2008/2009, no mês de janeiro/2009, fl. 43; do período de 2010/2011, no 

mês de dezembro/2010, fevereiro e março/2012, fls. 44 e 46; período de 

2011/2012, no mês de maio/2013, fl. 47, razão pela qual, o Requerente não 

faz jus ao recebimento do terço constitucional de férias do ano de 2009 e 

2012.

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No entanto, por 

ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a 

exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo 

diploma.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 220561 Nr: 811-59.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO MARQUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Estevão Marques de Amorim, 

em que suscita que nada deve a autora, tendo em vista que todos os 

valores foram pagos administrativamente. Juntou relatório detalhado de 

créditos pagos administrativamente.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

O INSS apresentou nos autos relatório detalhado do crédito de 

condenação, onde consta que todo o período executado pela parte Autora 

foi pago administrativamente (fls. 214-223).

No tocante aos honorários, o acordão proferido fixou os honorários em 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação do acordão, nos 

termos da súmula nº 111 do STJ (fls. 61-67), quais ainda não foram pagos 

pelo INSS.

 Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja pago os honorários advocatícios calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. 

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245058 Nr: 5633-57.2010.811.0002

 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: EULALIA ZEFERINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 450720 Nr: 12226-92.2016.811.0002

 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: ANA ALICE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar 

o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 6123440199, com duração de 

120 (cento e vinte dias), contados a partir da data desta sentença, sendo 

certo que a parte Autora poderá requerer junto ao INSS a prorrogação do 

benefício antes do término desse prazo, se permanecer inapta para o 

trabalho; pagar os atrasados do auxílio-doença desde o dia seguinte à 

DCB do NB 6123440199, até o efetivo restabelecimento do benefício; deve 

a parte Autora se submeter aos procedimentos descritos no art. 101 da 

Lei nº 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-doença, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários.A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

(...)Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 241895 Nr: 3149-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - OAB:17014, 

VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Sandra Maria de Freitas 

Oliveira, em que suscita excesso de execução no tocante a apuração da 

RMI, valores recebidos e não deduzidos no cálculo e o regime de 

atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as 

condenações judiciais e honorários advocatícios.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, que para o cálculo da condenação deve ser 

considerado como termo inicial e final o período de 10/09/2009 (data da 

cessação do benefício) a 08/04/2010 (data anterior à data do início do 

pagamento), devendo ser deduzidos os valores pago a título da tutela 

antecipada deferida.

No tocante aos honorários, o acordão proferido fixou os honorários em 

10% sobre o valor da condenação, correspondente às prestações 

vencidas até a prolação da sentença (fls. 208-209), sendo o período de 

10/09/2009 17/10/2014.

 Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

determinar que seja paga a presente execução calculando nos moldes do 

comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora deverá, pois, 

apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os cálculos diga 

a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. 

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 22820 Nr: 236-42.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARQUES ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR - 

OAB:6398/MT

 Vistos,

Abra-se vistas a Fazenda Pública para manifestar sobre a quitação por 

depósito judicial e parcelamento administrativo do débito fiscal e diga, 

ainda, se o seu crédito está satisfeito, no prazo de até 10 (dez) dias. Ato 
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contínuo, nada sendo requerido, voltem conclusos para sentença de 

extinção, momento em que será solicitado ao cartório competente a baixa 

da indisponibilidade (AV/3:3822, fl. 78). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 22826 Nr: 216-51.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARQUES ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS 

JR. - OAB:6398/MT

 Vistos,

Expeço alvará do saldo remanescente em favor da parte Executada, na 

conta bancária indicada à fl. 163. Após, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390808 Nr: 5827-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PEDRO ANTONIO FERREIRA, CARLOS 

HENRIQUE DE MIRANDA FERREIRA, ANA PAULA DE MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA SANCHES 

VICENTE - OAB:MT-6485, IRINALDO JOSE DA ROSA - OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20.111-B, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680/MT

 Vistos,

Recebo a petição de exceção de pré-executividade.

Indica a Executada excesso na execução quanto ao cálculo de liquidação 

da sentença, eis que não se observou o comando sentencial no sentido 

de observar os consectários legais de fl. 244, computando correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, apresentando como correto o 

valor de R$ 302.038,57(fls. 457/460).

Portanto, a conta incidiu em equívoco, o qual é verificado de plano, o que 

permite o manejo desta exceção.

Os credores, em que pese manifestarem quanto ao não cabimento do 

presente incidente, por fim aceitaram o valor supracitado (R$ 302.038,57), 

com consequente expedição do precatório requisitório na proporção de 

50% para cada um dos credores, devendo consignar a natureza alimentar 

(fls. 461/464).

Assim, homologo os novos cálculos apresentados às fls. 457/460 (R$ 

302.038,57), com o qual anuiu expressamente os Exequentes, para que 

surta seus efeitos legais. Esclareço que eventuais atualizações do cálculo 

serão realizadas pelo órgão pagador.

Em relação aos honorários de sucumbência, a despeito da iliquidez do 

débito (CPC, art. 85, § 4º, inc. II), restou fixado no percentual mínimo sobre 

valor da condenação (CPC, art. 85,), não computado sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Deste modo, fixo em 8% 

os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do 

CPC.

Requisite-se o pagamento por RPV ou Precatório (benefício de pensão por 

morte na proporção de 50% e honorários de sucumbência do advogado 

Irinaldo José da Rosa), conforme o caso, com destaque dos honorários 

contratuais juntado aos autos (fls. 390/392), com as cautelas de estilo. No 

caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293987 Nr: 14049-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVA INDÚSTRIA E COM. DE PROD DE 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a matéria discutida no presente encontra-se afetada 

pelo STJ, deverão estes autos restar suspensos até julgamento da 

questão no STJ. Ora, quanto a possibilidade de redirecionamento da 

execução fiscal no caso de dissolução irregular da sociedade empresária 

executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), 

destaca-se que o STJ, no julgamento dos REsp nºs 1.645.333/SP, 

1.643.944/SP e 1.645.281/SP, reconhecendo o caráter representativo da 

controvérsia, nos termos do artigo 1.036 e ss do CPC, determinou a 

suspensão de todas as ações, individuais ou coletivas, que versem sobre 

a mesma matéria. Desta forma, suspendo a tramitação do presente feito 

até decisão do recurso representativo da controvérsia. Aguarde-se no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, a manifestação da 

parte interessada. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 264172 Nr: 3251-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA LUCAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Elisangela Lucas Dias, em que 

suscita excesso de execução no valor de R$ 8.623,36, tocante ao termo 

final e na evolução equivocada da renda mensal inicial – RMI.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, que deve ser considerado como termo inicial e final o 

período de 31/12/2010 a 16/01/2013 (auxílio-doença) e de 17/01/2013 a 

efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, conforme determinado 

em sentença e mantida em segunda instância.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

determinar que seja paga a presente execução calculando nos moldes do 

comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora deverá, pois, 

apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os cálculos diga 

a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. 

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321356 Nr: 17760-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Joziane Maria da Silva, em que suscita excesso 

de execução ao argumento de que não foram observados os juros de 

mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à 

Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 22351 Nr: 459-29.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE DE TRANSPORTES SANTARÉM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:108072/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os vez que efetivamente este 

Juízo incorreu em erro material, consistente em não analisar o pedido de 

inclusão do sócio Dorvalino Destri no polo passivo da demanda.

Pois bem. O pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio 

da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da 

citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição. Nesse 

sentido: (AgInt no REsp 1732594/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

 Por tal razão, indefiro o pedido de fls. 198/212 e, com fundamento no art. 

487, inciso II, do CPC, declaro a prescrição do crédito tributário em relação 

aos sócios da pessoa jurídica executada. Considerando que não foi 

requerida qualquer diligência tendente à satisfação do crédito e que já 

superado o prazo de suspensão, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de 

Execuções Fiscais, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442836 Nr: 8253-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURIAGUA PURIFICADORES DE AGUA DE 

MATO GROSSO LTDA ME, ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO MARTINELI, RODRIGO BRANDÃO CORREA, EMERSON 

DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409

 Vistos,

Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão, com nítido 

caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca com a 

oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver 

reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto os 

embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) e, 

inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos infringentes 

ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam que o 

Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio adequado 

para este fim é o recurso próprio e não os embargos de declaração. Ante 

o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 552640 Nr: 16246-58.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - 

OAB:23866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se a formalização da penhora no processo de execução fiscal 

nº 1998/7517 (código 5004), apensos a estes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303480 Nr: 24429-28.2012.811.0002

 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: RAMILSON GUIMARÃES SARUBBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração da Autarquia Ré, pois satisfeitos os 

requisitos de admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os sem efeitos 

modificativos, para sanar a omissão, integralizando a parte conclusiva de 

que deve ser deduzidos os valores correspondentes ao período em que a 

parte Autora trabalhou e percebeu salário, ante a inviabilidade de o 

segurado perceber simultaneamente salário proveniente do seu trabalho e 

valores decorrentes de benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez, vez que são benefícios substitutivos de renda. No mais, fica 

mantida as demais considerações da sentença nos termos em que foi 

lançada. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001954-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA GALDINA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001954-22.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: GERALDA GALDINA DE MELO 

Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente acerca da perícia designada para o dia 25.1.2019 às 17 horas, 

a se realizar na sala de convivência deste Fórum. Várzea Grande, 30 de 

novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005075-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005075-24.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: PEDRO VALERIO DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre a informação de ID n. 16785210, no 

prazo de 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. Várzea Grande, 30 de 

novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307425 Nr: 3327-13.2013.811.0002

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA, AMINDA DE 

SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - OAB:1318-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando o advogado Dr. Rodrigo Sempio Faria - OABMT 

8078, acerca do desarquivamento dos autos, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218198 Nr: 13542-24.2008.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: L. L. COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MAGALHAES 

COELHO - OAB:13.655-A

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando Dra. Fabiula Litiely da Rosa 

Moreno, OAB/MT n. 20.572, para que devolva os autos a esta Secretaria 

no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226069 Nr: 6350-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o cálculo de fls. 

234/235 no prazo de 5 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte autora 

em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga dos 

autos à Procuradoria Federal de Mato Grosso (INSS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393915 Nr: 7715-85.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRG LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE LAZZEROTTI - 

OAB:147239 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 432/442, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275651 Nr: 18981-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema e-PrecWeb da Justiça Federal 

constatou-se a devolução da Requisição de Pequeno Valor - RPV, tendo 

como beneficiário a parte autora, sob a justificativa de que o valor 

atualizado ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, teto para 

solicitação do pagamento nesta modalidade de requisicão, razão pela qual 

impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando 

a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse na 

renúncia do valor execedente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 1447-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - OAB:3054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente a manifestar sobre a 

informação de quitação do valor requisitado (fls. 368/371) , no prazo de 10 

dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332367 Nr: 1096-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 738 de 766



- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONEIZE MARIA DE SOUZA FERREIRA, GISELLE 

APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI, EVA IZABEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 441/466, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297734 Nr: 18189-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte exequente sobre o pedido retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 234421 Nr: 14451-32.2009.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para que junte aos autos os cálculos em Excel, 

conforme solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a providência, 

comunique-se ao DAP - Departamento Auxiliar da Presidência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447184 Nr: 10524-14.2016.811.0002

 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: GIANDERSON CARLOS COSTA TRAJANO, EDILMA 

TAVEIRA COSTA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ COSTA PEREIRA - 

OAB:17515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre as informações retro, com prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261307 Nr: 2482-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 Vistos.

 Recebo a exceção de pré-executividade em seus precisos termos, 

ordenando seja intimada a parte contrária para, querendo, impugná-la no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249407 Nr: 8903-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALYSSON VINICIOS PROCOPIO DA SILVA, IEDA 

ROMANA DO AMARAL, MARILIA DE ALMEIDA RIBAS, JUCILI 

AUXILIADORA DA SILVA NASCIMENTO, MAIRDES MARIA DA SILVA 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora sobre as petições de fls. 384 e 389, no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 278695 Nr: 22345-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANIA RITA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por cautela, determino seja ouvida a parte exequente acerca da petição e 

Termo de Cessão de Crédito retro, com prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido esse prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433821 Nr: 3315-91.2016.811.0002

 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: FERNANDO DONATO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Desentanhem-se os documentos de fls. 86-102, restituindo-os aos seus 

subscritores, tendo em vista que não foi concedida na sentença a tutela 

provisória de urgência, sendo clara a observação exposta no final da 

decisão de que a implantação do benefício só ocorrerá após o trânsito em 

julgado, a tudo certificando-se.

II) Com suporte no § 3º, do art. 1.010, do CPC, determino a imediata remssa 

dos autos à instância superior para os devidos fins.

III) Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423957 Nr: 24095-86.2015.811.0002

 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: FRANCISCO MONTEIRO NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Instadas as partes a se manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais apresentada pelo Sr. Perito de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

apenas o requerido se insurgiu, alegando que a quantia pretendida excede 

a tabela do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, nesses casos, o 

pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Assinale-se, entretanto, que, de acordo com a mencionada Resolução n. 

232/2016, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre os valores 

dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 

primeiro e segundo graus, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, fixar os 

honorários em até o limite de cinco vezes o valor máximo previsto, que, 

neste caso, é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

No caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, no razoável 

tempo necessário à realização dos trabalhos, bem como na dificuldade de 

se encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o 

encargo, dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo 

às partes e à prestação jurisdicional.

Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora reconhecida, arbitro 

os honorários periciais até o limite de cinco vezes o valor máximo previsto, 

no importe de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

 Intime-se o Sr. Perito para indicar data, local e horário para o início dos 

trabalhos periciais, cumprindo, no mais, todo o ordenado na decisão de fl. 

139.

Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes 

e dos eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se 

o pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247947 Nr: 7687-93.2010.811.0002

 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: MARIA APARECIDA SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo a parte recorrida concordado com a atualização dos valores de 

acordo com a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, homologo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do recurso de apelação 

interposto pela autarquia federal, determinando, por conseguinte, seja 

intimada a parte autora para, querendo, executar a sentença, 

observando-se as prescrições legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334083 Nr: 2654-83.2014.811.0002

 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: ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no § 3º, do art. 1.010, do CPC, determino a imediata remessa 

dos autos à instância superior para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430431 Nr: 1076-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433983 Nr: 3431-97.2016.811.0002

 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: JOSANE PEDROSO DE HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 

15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte da servidora, com base nos dados e documentos apresentados 

nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349741 Nr: 15639-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORINA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 
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OAB:MT 8.075, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de decidir a impugnação à execução, determino seja intimada a 

parte executada para implantação imediata do benefício, comprovando nos 

autos em 10 (dez) dias, sob pena de serem tomadas as providências 

cabíveis ao descumprimento da ordem judicial. Decorrido esse prazo, 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 223707 Nr: 3905-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ADELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intime-se-á, também, para a imediata implantação do benefício, 

comprovando nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem 

tomadas as providências necessárias pelo descumprimento da ordem 

judicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 444429 Nr: 9092-57.2016.811.0002

 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: CLARICE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, Ariádine Grossi - OAB:19442, Karolinne de Campos 

Costa Coutinho - OAB:352228/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte da servidora, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433980 Nr: 3428-45.2016.811.0002

 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: ERASMO RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 

15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

concordou tacitamente com a proposta, segundo se vê da petição retro.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 178-179, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 490229 Nr: 8168-12.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA - ME, APARECIDO 

IGNÁCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2152/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em petição de fl. 48, a parte embargante junta cópia do acordo formulado 

administrativamente entre as partes e pede a homologação deste, com a 

extinção dos embargos por fato superveniente ou, ainda, a devolução do 

prazo para recorrer, esclarecendo que com a homologação do acordo e 

extinção do feito não possui interesse em interpor recurso de apelação, 

renunciando ao direito de resistir à execução.

 Instada a se manifestar, a exequente esclarece que o acordo se deu por 

iniciativa do executado após a oposição dos embargos, tendo ele, com 

esse ato, renunciado de forma expressa e irretratável o seu direito de 

discutir o mérito da CDA, de modo que o pleito de extinção dos embargos 

por pagamento traduz ato malicioso, no qual o devedor tenta se beneficiar 

do parcelamento e, ainda, fraudar a avença por meio do Judiciário.

 Cumpre, pois, assinalar que o pedido formulado pelo embargante não 

merece guarida, primeiro porque se trata aqui de coisa julgada material, 

cuja rediscussão, conforme art. 508, do CPC, é vedada, segundo porque, 

como bem ressalta a embargada, o acordo (20.12.2017) ocorreu após a 

distribuição dos embargos, que se deu em 18.4.2017, ou seja, houve 

reconhecimento da dívida, ainda que administrativamente.

 Até porque o alegado pagamento sequer foi objeto dos embargos, de 

sorte que em nada modificaria o teor da sentença, sendo que a avença, 

neste caso, contribuiria ainda mais para a improcedência do pleito, na 

medida em que houve reconhecimento da dívida por parte do executado, 

como já mencionado.

 Assim sendo, indefiro o pleito e determino que se cumpra todo o ordenado 

na sentença.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103476 Nr: 12443-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELLITON ROBERTO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80, defiro o pedido retro, ordenando o 

arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com baixa 

no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da prescrição 

quinquenal (art. 40, § 2º, da referida lei), independentemente de nova 

intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323593 Nr: 19987-82.2013.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALDOMIRO JOSE DA SILVA, 

MARIA SEBASTIANA DA SILVA, ROBSON FERREIRA HAAGSMA, JOSÉ 

ADÃO DA SILVA, MARCIA MARIA DA SILVA, LILIAN APARECIDA DA 

SILVA HAAGSMA, EDIO BOSCO BOTELHO, VENINA ARCANGELA DA 

SILVA BOTELHO, EVANIR ANA DE SOUZA, EVA PAULINA DA SILVA 

OLIVEIRA, BENEDITO LUCIO DE OLIVEIRA, EUNICE SEBASTIANA DA 

SILVA, VALDEMIR CRISTINA SOARES, ALAIR MARIA DA SILVA, JOSE 

MANOEL FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, e manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento, requerendo o que entender direito. 

Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329836 Nr: 26138-64.2013.811.0002

 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: KATIA GARCIA GELAMO SANTAELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT17757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247890 Nr: 7606-47.2010.811.0002

 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: SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226737 Nr: 6960-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCELO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

implantação ou não da pensão ordenada à parte requerida, no prazo de 

quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007026-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE FRANCISCA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT0017994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Vistos,etc. Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449359 Nr: 11557-39.2016.811.0002

 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: ZILDA BRAZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 
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contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392693 Nr: 7010-87.2015.811.0002

 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: ISABEL CRISTINA SOARES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424569 Nr: 24391-11.2015.811.0002

 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: SULYVAN SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296714 Nr: 17067-72.2012.811.0002

 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: MARILENE FONSECA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 "(...)

 Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.(...)"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338262 Nr: 6512-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILAINE APARECIDA OLIVEIRA 

NASCIMENTO AMORIM, Cpf: 00558736181, brasileiro(a). 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. CDA n. 2011/000905.

Sentença: Vistos, etc. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo 

Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls.07/08.A parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

nos moldes do art. 924, II do CPC, fl.48. É a síntese. Fundamento e 

Decido.Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o 

curso do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.Por tais 

razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito.Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.P. 

R. I.

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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 2213-73.2012.811.0002

 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: MARIA GUILHERME CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio melli Arisi - OAB:21.848, 

Elieser da Silva Leite - OAB:6384B, Lucas Pinheiro Ciriaco - 

OAB:21.182-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista a informação da parte Requerida, à f. 174v, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo legal informar se hou efetividade do cumprimento 

da ordem judicial de f.174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433137 Nr: 2888-94.2016.811.0002

 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: AUSTECRINIO FREITAS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965, Sabrina Luzia Fiúza Metelo - OAB:MT 18.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 216302 Nr: 11685-40.2008.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL-LIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, JOEL RAMOS DE BARCELO, MARA 

REGINA SILVA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEURY KETLIN DE ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Executada para que junte 
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aos autos o número da conta bancária, agência, banco e o CPF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376607 Nr: 24255-48.2014.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA TRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que houve homologação de acordo entre as partes às f. 

52/54 dos autos de Código n.º 372267, julgo extinta a cautelar inominada 

pela perda do objeto.

Arquive-se com as anotações e cautelas de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344358 Nr: 11370-02.2014.811.0002

 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: ANA ANTÔNIA PEREIRA LEITE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação e determino a extinção do feito com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.Deixo de condenar a autora 

nas custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447492 Nr: 10670-55.2016.811.0002

 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 VALDEMAR VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ryuler Gomes da Costa - 

OAB:24247, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:OAB/9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por LUIZ WALDEMAR 

VAZ, para recebimento do crédito exequendo.

O Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 155/158.

 Intimado, o exequente não se manifestou acerca da impugnação 

conforme certidão de decurso de prazo de fl.163.

 Diante da concordância tácita do exequente, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fl.157, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor da Autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385962 Nr: 2622-44.2015.811.0002

 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: EVERALDO DA COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423415 Nr: 23791-87.2015.811.0002

 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: EDINEIA SOUZA GUEDES, JUALZY DA SILVA 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 395859 Nr: 9060-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIA ARTS LTDA, ADONAIA RODRIGUEZ RUIZ, 

MARIA TEREZA WICHOCKI MONTEIRO, ANTONIO CARLOS WICHOCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILA - 

OAB:11.250, KATIA CRISANTO - OAB:7.345

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº. 20147777.

A parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos moldes do art. 924, 

inciso II do CPC/15, tendo em vista que a Executada nada mais deve à 

Fazenda Pública Estadual.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

 Sem condenação de honorários advocatícios, porém com a condenação 

das custas processuais a encargo do executado.

Proceda-se o levantamento de penhoras existentes, conforme se verifica 

à fl.31/verso.

 Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491440 Nr: 8896-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, 

EWERTON RODRIGUES DE LIMA, KAIO EDUARDO DE OLIVEIRA, JORGE 

LIMA OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Marcos Fellipe Rocha e Silva - OAB:24471, MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Intimar o advogado Marcos Fellipe Rocha e Silva (OAB/MT 24.471), 

constituído pelo acusado Alexandre de Amaral Teophiro Ribeiro, bem como 

a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7.474), constituída pelo acusado 

Kaio Eduardo de Oliveira,da sentença de pronúncia de fls 492/496, cujo 

teor:Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 5/9, para 

PRONUNCIAR os acusados ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, 

vulgo “Alemão”, EWERTON RODRIGUES DE LIMA, vulgo “Japão”, KAIO 

EDUARDO DE OLIVEIRA e JORGE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Salve Jorge”, 

já qualificados nos autos, e, por conseguinte, submetê-los a julgamento 

perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delituosa 

tipificada no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534758 Nr: 7105-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM, PWMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOCRATES MOTA MOTA 

MARTINS - OAB:OABMT 20916

 Intimar o advogado Sócrates Mota Martins, OAB/MT 20916, constituído 

pelo acusado Pedro Wender Muniz dos Santos para no prazo legal 

apresentar resposta à acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 5189-05.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Intimar o advogado Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 

constituído pelo réu Hércules de Araújo Agostinho, para comparecimento 

na audiência designada conforme decisão de fls. 464, cujo teor é o 

seguinte: "Vistos. Designo a continuação da AIJ para o dia 23 de janeiro 

de 2019, às 13h30min, para oitiva das testemunhas Mario Cezar Rodrigues 

dos Santos, Erci Nunes da Silva, Carlos Medeiros e interrogatório do 

acusado. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500794 Nr: 14163-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joedir Martins da Silva, Cpf: 03567598147, Rg: 

21639884 Filiação: João Bispo da Silva e Maria da Cruz Martins da Silva, 

data de nascimento: 04/02/1991, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua A, N.03, Q.17, Bairro: Dom Orlando 

Chaves, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Joedir Martins da Silva como incurso no artigo 155, caput, c/c 

artigo 14, inciso II, do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e 

autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que 

apresente defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 469627 Nr: 21007-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 DECISÃO

I – Trata-se de requerimento de juntada de procuração devidamente 

assinada pelo Réu, bem como de vista dos autos, pelo prazo legal, para 

análise e apresentação de Defesa Preliminar (fls. 170/171).

II – Analisando os autos, verifico que o Réu foi devidamente citado em 

22/03/2017 (fls. 167), ocasião em que informou não ter advogado e 

aceitou ser representado pela Defensoria Pública, tendo esta apresentado 

a Defesa Preliminar em 04/04/2017 (fls. 168), sendo inclusive a audiência 

de instrução designada às fls. 169.

III – Assim, a constituição de advogado neste momento não constitui força 

maior que determine a restituição do prazo para apresentação da Defesa 

Preliminar, haja vista que o Advogado ao ingressar em processo em 

andamento, recebe-o no estado em que se encontra.

IV – Pelo exposto, defiro os pedidos de juntada e vista dos autos e 

INDEFIRO o pedido de apresentação de Defesa Preliminar.

V – Aguarde-se a realização de audiência já designada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 539309 Nr: 9572-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CRISOSTOMOS DE PINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22849/0, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 (RESUMO)JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 157, caput, do CP, DANIEL CRISOSTOMOS DE PINHO JUNIOR, 

brasileiro, filho de Daniel Crisostomos de Pinho e Maira Aparecida Ruiz de 

Pinho, nascido em 20/12/1980, natural de Campo Grande/MS.Analisando 

as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e 

tem maus antecedentes.Sobre a personalidade e a conduta social do Réu 

nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.Sobre a 
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culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores 

particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.O 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. No que se 

refere às consequências do crime situam-se dentro normalidade para este 

tipo de conduta.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a 

pena-base em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 

157, caput).Como se vê da certidão de antecedentes criminais de fls. 

66/69, o Réu é multireincidente específico, assim, agravo a pena em 01 

(um) ano, resultando, pois, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão (CP, art. 61, I).Tendo o Réu confessado a autoria do delito, 

atenuo a pena em 06 (seis) meses , restando, pois, 05 (cinco) anos de 

reclusão, e, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, 

torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início de seu 

cumprimento, em razão da reincidência (Súmula 269 do STJ).Atendendo 

ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária 

situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 

11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em 

razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.Restituam-se bens listados à fls. 56, eis que não há 

indícios nos autos de que são produtos de ilícitos.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 424984 Nr: 24592-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Autos nº 24592-03.2015.811.0003 (código 424984)

Autor : Ministério Público

 Réu : JOSÉ DA SILVA

SENTENÇA

JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério 

Público como incurso nas penas dos artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/03.

À fls. 126 o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do Réu 

com base no art. 107, I do CP. Certidão de óbito juntada à fls. 125.

 Pelo exposto, em face do documento juntado à fls. 125 e com fundamento 

no disposto no art. 107, I, do Código Penal, reconheço a extinção da 

punibilidade de JOSÉ DA SILVA, brasileiro, filho de José Santana da Silva 

e Marilza da Silva, nascido aos 10/08/1983, natural Várzea Grande/MT.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Várzea Grande, 26 de novembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446979 Nr: 10410-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO NUNES BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZORAIDE OLIVEIRA - 

OAB:2443/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Bruno Nunes Belizario Filiação: Antonio Belizario Bento e 

Patricia Ledesma Nunes, data de nascimento: 06/05/1997, brasileiro(a), 

natural de Nova andradina-MS, convivente, Endereço: Rua Getulio Vargas, 

N. 05, Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:(CITAÇÃO)FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem, 

ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 10410-75.2016.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que se expedisse o presente Edital de Citação pelo 

prazo de (15) quinze dias, a fim de cientificá-lo do inteiro teor da referida 

denúncia, bem como intimá-lo para apresentar a resposta à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 do 

CPP.

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Bruno Nunes Belizário como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, 

do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a 

presente denúncia, seja o denunciado citado para apresentar sua 

respectiva defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final 

sentença condenatória. Caso o denunciado não seja localizado no 

endereço declinado nos autos, requer a expedição de ofícios à 

Superintendência do Sistema Prisional a fim de que seja informado acerca 

de eventual prisão do denunciado em um dos estabelecimentos 

penitenciários do Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu (fls. 

retro), da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, bem como do fato da Defesa, mesmo 

intimada, não ter juntado procuração devidamente outorgada por ele, 

citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521460 Nr: 25182-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL 

RIBEIRO MAGALHÃES, WEMERSON RIBEIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS, PARA O DIA 12/02/2019 ÀS 

14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 554083 Nr: 16935-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADES VEIGA SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

27/02/2019 ÀS 15:30 HORAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 475072 Nr: 23712-74.2016.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSE SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com 

fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO o réu LEONARDO JOSE SANTOS LOPES.Com o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento e devolução do valor da 

fiança ao acusado (art. 337 do CPP). PROCEDAM-SE as anotações de 

praxe, baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o Ministério Público, o acusado e, via DJE, a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 415783 Nr: 19767-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Objetivando dar cumprimento às diretrizes do Conselho Nacional da 

Justiça (Resolução nº 134 de 21/06/2011) e da Corregedoria-Geral da 

Justiça (Provimento nº 05/2017-CGJ) passo a EXAMINAR a viabilidade de 

pronto encaminhamento da arma de fogo/munições apreendidas nestes 

autos ao Exército Brasileiro.

Analisando os autos, observo que o réu afirmou para a Autoridade Policial 

que comprou as armas e munições apreendidas de pessoas que não 

identificar (fl. 14/15).

Verifico ainda, que os Laudos Periciais já foram encartados aos autos (fl. 

130//131 e 133/135) e que o réu não possui os registros e nem 

autorização para o porte da arma de fogo.

 Assim, ainda que o réu seja absolvido, as armas de fogo e as munições 

em situação irregular, necessariamente, deverão ser encaminhada ao 

Exército Brasileiro para a destinação pertinente.

Isto posto, DECRETO a perda da arma de fogo/munições apreendidas, que 

deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 558580 Nr: 19472-71.2018.811.0002

 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: JSDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SÁVIO DOS SANTOS - 

OAB:25.210/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, demonstrados os requisitos legais contidos no art. 300 do 

CPC/15, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para 

determinar a busca e apreensão do veículo modelo HB20, ano 2015/2015, 

cor branca, placa QBT-6629, com a imediata entrega do veículo para a 

autora JAQUELINI SOUZA DE OLIVEIRA. No tocante a partilha dos bens 

móveis, o reconhecimento e a dissolução da União Estável e arbitramento 

de pensão alimentícia para a autora, observa-se a necessidade de dilação 

probatória, com a devida instrução processual. Tendo-se em vista o 

preenchimento dos requisitos essenciais, intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação, a ser designada pela 

Secretaria, em conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara 

Especializada, devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 

695, parágrafo 1º , do NCPC. A citação será feita na pessoa do réu e 

deverá ocorrer com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada 

para a audiência (art. 695, parágrafos 2? e 3º, do NCPC).Não havendo 

conciliação, fica desde já ciente o réu de que o prazo para apresentar 

defesa é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir a partir da 

data da referida audiência (art. 335, inciso I, do NCPC). Na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC. Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada será considerada ato 

atentatório a dignidade da justica, sendo cabível aplicação de multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, parágrafo 8º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 28 de novembro de 

2018.Luis Augusto Veras GadelhaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 557089 Nr: 18580-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:MT/18.523

 No mais, considerando a necessidade de proteger a vítima, MANTENHO 

AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em desfavor do acusado nos autos 

código 556253, consistentes em:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 300 

(trezentos) 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).PRESTAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 286,00 

(duzentos e oitenta e seis reais), correspondente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, que para 

o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a 

ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária 

da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura 

deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 

22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do 

Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva 

Civil.SIRVA-SE A DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA DO ACUSADO 

LUIZ FERNANDO NEVES DE SOUZA.ADVIRTA-SE O ACUSADO A 

CUMPRIR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS IMPOSTAS, SOB PENA DE NOVO 

DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.Antes da soltura do acusado, 

INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o conteúdo da presente 

decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, 

PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO ACUSADO.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 

23 de novembro de 2018.Luis Augusto Veras GadelhaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 538578 Nr: 9176-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA LIMA E CASTRO - 

OAB:23498, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:MT 9.898/MT

 Código: 538578

VISTOS ETC

Diante da certidão de tempestividade de fl. 226, RECEBO o recurso de 

apelação interposto às fls. 212/224.

 Verifico que o acusado manifestou expressamente às fls. 208 e 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 209 o desejo de ser assistido 

pela Defensoria Pública, dessa forma, NOMEIO o Defensor Público militante 

na Comarca, para prosseguir na defesa do acusado, o qual deverá ser 

intimado da sentença proferida de fls. 201/207, bem como apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 212/224, no 

prazo legal.
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 Com as juntadas, CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande, 26 de novembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000571-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para apresentar sua contrarrazões, no prazo de 15(quinze) 

dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314522 Nr: 10795-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABOR TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322050 Nr: 18471-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR FERREIRA VICENTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT16.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Credora (Autora) para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha com o atual valor da dívida, Requerendo o que for 

necessário para o prosseguimento do feito, conforme o item III da decisão 

de fls.219

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281461 Nr: 176-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLORA COMERCIO E TRATAMENTO DE 

BELEZA LTDA ME, SILVANE DE FREITAS MONTEIRO DE CASTRO, 

ROSANA DE FREITAS, MERCIO NOGUEIRA MONTEIRO DE CASTRO, 

SERGIO LUIS FORMIGHIERI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo BANCO 

DO BRASIL S.A. em face de ALLORA COMERCIO E TRATAMENTO DE 

BELEZA LTDA – ME, SILVANE DE FREITAS MONTEIRO DE CASTRO, 

ROSANA DE FREITAS, MERCIO NOGUEIRA MONTEIRO DE CASTRO e 

SERGIO LUIS FORMIGUIERI JUNIOR, todos qualificados nos autos.

 2. Em petição retro (fls. 138/139), o credor informa que houve a liquidação 

da operação, objeto da presente demanda e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387212 Nr: 3442-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGYS R. G. DE MATOS - ME, REGYS RIBEIRO 

GARCIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO BRADESDO S/A em desfavor de REGYS R. G. DE MATOS ME e 

REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fls. 50/53).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 
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feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438944 Nr: 6247-52.2016.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.504B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

1. Exectis Administração e Participações S/A, opuseram os presentes 

Embargos à Execução, em desfavor de Itau Unibanco S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora determinada a extinção da Execução de Título Extrajudicial em 

apenso, tendo-se em vista que a Cédula que a embasou fora declarada 

quitada.

É o relatório.

 Decido.

3. À vista de que fora declarada quitada a Cédula que embasou a 

execução em apenso, bem como determinado sua extinção, conforme 

sentença prolatada nesta data, é certo que os presentes embargos 

perderam seu objeto.

 4. A jurisprudência do nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA é farta na 

linha do entendimento acima esposado:

“E M E N T A - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA 

- POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL - PERDA DO OBJETO 

- AGRAVO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME. Constatada a extinção da 

ação de execução, os embargos à execução e o agravo perdem o objeto 

e devem ser extintos.”

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo os embargantes interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Custas pagas na distribuição.

 8. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 9. P.I.C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387193 Nr: 3425-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, EXECTIS 

ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos.

1. Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAU 

UNIBANCO S/A, em desfavor de Oscar José Soares do Prado e Exectis 

Administração e Participações S/A, onde as partes informam compuseram 

amigavelmente.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve a extinção total da dívida 

e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

considerando que houve a extinção total da dívida.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441398 Nr: 7506-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

METALÚRGICA LTDA - ME, SADI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de SW METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

METALÚRGICA LTDA – ME e SADI VIEIRA, devidamente qualificados nos 

autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fl. 68-v), o patrono do exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 69.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 71), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221531 Nr: 1828-33.2009.811.0002

 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: BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA OLMEDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714 - MT

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora, remeto os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

2. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277738 Nr: 21308-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA QUEIROZ NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 749 de 766



8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Vistos.

1. Remeto os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

2. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11742 Nr: 48-93.1988.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMERCIAL LTDA

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.

1. BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A propôs a presente ação de 

Execução de Título Extrajudicial em face de LL COMERCIAL LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 619.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 621), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437929 Nr: 5645-61.2016.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de BRUNA 

RODRIGUES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322171 Nr: 18595-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BRISCH ME, GILMAR BRISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de GILMAR BRISCH - ME e GILMAR BRISCH, 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 71.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 75), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332155 Nr: 890-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB: MT 6.735/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C.12. Às 

providências..,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 216604 Nr: 11970-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M. - DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGÊ CALÇADOS LTDA ME, ANDRÉ TISSOT 

WENDER, ADELMO WENDER, TEREZINHA VILMA ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBATIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C.12. Às 

providências..,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295257 Nr: 15480-15.2012.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE PEREIRA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15.658, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO 

FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C.13. Às 

providências..,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 425989 Nr: 25150-72.2015.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ENESTOR DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – 

NÃO PADRONIZADOS, em desfavor de MOACIR ENESTOR DA 

CONCEIÇÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203459 Nr: 13685-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de FLÁVIO JOSÉ FRACARO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls. 185/186).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322155 Nr: 18577-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSE DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO propôs a presente ação 

de Execução de Título Extrajudicial em face de LARISSE DE OLIVEIRA 

MOURA, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 100.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 102), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11714 Nr: 986-39.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Américo Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BB 

FINANCEIRA S.A. CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de LUIZ AMÉRICO RODRIGUES SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271200 Nr: 11814-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que o acordo entabulado entre as partes 

(fls. 90/91)não foi assinado pelo executado.

2. Posto isso, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que 

regularize o ato, sob pena de não acolhimento do pedido.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 261501 Nr: 721-80.2011.811.0002

 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: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C..,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247771 Nr: 7542-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO FINASA BMC S/A propôs a presente ação de Execução de 

Título Extrajudicial em face de MARCIO RONDON SILVA, devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 89.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 91), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320702 Nr: 17107-20.2013.811.0002

 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: MARCELLY SPINDLER DO AMARANTE, NOEDIA 

SPINDLER DO AMARANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL A. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT14220, EMANUELLE ALBERT CARVALHO - OAB:14.220, 

JOSÉ RICARDO ELIAS - OAB:9276, RODRIGO FERREIRA ULIANA - 

OAB:15.946-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEREDO - OAB:MT 

7.627-A, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - OAB:200.863

 Vistos.

.

1. Considerando a ausência de acordo formalmente assinado pelas 

partes, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, 

implicando a sua inércia, em concordância tácita com o pedido.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239927 Nr: 1253-88.2010.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA HETZEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Do que se extrai dos autos, verifico que os patronos intimados às fls. 

93 renunciaram os poderes que lhe foram outorgados, conforme 

instrumento particular de renúncia de fls. 52.

2. Desta forma, reputo como iválida a intimação realizada às fls. 93 e 

determino a publicação da decisão de fls. 90, desta feita na pessoa do Dr. 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, OAB-MT 12.642, atuante nos autos.

3. Após, não havendo manifestação, intimem-se novamente o autor a 

manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242313 Nr: 3562-82.2010.811.0002

 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: BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE AUXILIADORA DA SILVA O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Reintegração/Manutenção de Posse proposta por 

BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em desfavor de 

LEDIANE AUXILIADORA DA SILVA O, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito, entendendo pelo que entender necessário (fls. 

169).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266105 Nr: 6027-30.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANO NATAL GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO FINASA BMC S/A propôs a presente ação de Execução de 

Título Extrajudicial em face de ALANO NATAL GUIMARÃES, devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 123.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 125), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295873 Nr: 16213-78.2012.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Embargos à Execução interposta por FLÁVIO 

JOSÉ FRACARO em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo nos autos da execução em apenso (autos nº 

13685-47.2007.811.0002 - cód. 203459), requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito (fl. 288).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316366 Nr: 12725-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESAT COMÉRCIO E SERVICOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 118, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316333 Nr: 12693-76.2013.811.0002

 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: WILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 Vistos.

.

1. Considerando que o termo de acordo entabulado pelas partes não 

contém da assinatura do autor, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias 

para, querendo, ratificar ou não aos termos alí contidos, sob pena de 

extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º 

do CPC.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320766 Nr: 17172-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RUTHES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Depósito manejada por ITAPEVA II MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS em desfavor de RODRIGO RUTHES NASCIMENTO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3229 Nr: 219-69.1996.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MARINHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:1569-E/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de ARI MARINHO FARIA, feito onde 

as partes se compuseram amigavelmente para pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.
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3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290757 Nr: 10404-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A

 Vistos.

1. Verifico que a minuta do acordo apresentada às fls. 211/213 não possui 

assinatura das partes.

2. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja sanada 

a irregularidade apontada, sob pena de desentranhamento.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 9924-71.2008.811.0002

 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 ALBERTO FERRO ROMANIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia da instituição financeira, mantendo-se silente 

quanto ao pedido de levantamento dos valors em favor do autor, DEFIRO o 

pedido de fls. 316/319 e determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em 

favor do autor, na conta indicada às fls. 319, devendo ser comunicado 

pessoalmente o autor acerca da transferência realizada na conta do 

patrono.

2. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias, 

observando-se o recolhimento de eventuais custas processuais.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 12128 Nr: 524-53.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LUIZ BULHÕES, JOÃO AVELINO 

BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MARCELO GUIMARAES MAROTTA - 

OAB:10856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT-3515

 Vistos.

.

1. Vieram-me os autos conclusos para análise e homologação do acordo 

firmado entre as partes, conforme documentos de fls. 438/452.

2. Todavia, verifico que referido acordo não foi assinado pelo executado 

JOÃO AVELINO BULHÕES, não havendo nos autos, procuração 

outorgando poderes ao patrono subscritor do acordo, Dr. Eduardo H. 

Guimarães, tampouco constituiu procurador para representá-lo na referida 

avença.

3. Desta feita, concedo aos executados o prazo de 05 (cinco) dias para 

que regularizem o ato processual, sob pena de não acolhimento do pedido.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 552702 Nr: 16270-86.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O R DE ARAUJO MATERIAS CONSTRUÇÃO, ODALIA 

RAMOS DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 Vistos.

.

1. O.R. DE ARAÚJO MATERIAIS CONSTRUÇÃO, qualificada nos autos, 

opôs os presentes Embargos à Execução em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, também qualificado nos autos.

2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 420629), petição encartada às fls. 

85/87, pela qual as partes noticiam que firmaram acordo extrajudicial, 

sendo o mesmo devidamente homologado.

É o relatório. Decido.

3. Analisando o feito, verifico que diante do acordo firmado nos autos em 

apenso, é certo que os presentes embargos perderam seu objeto.

4. A jurisprudência do nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA é farta na 

linha do entendimento acima esposado:

“E M E N T A - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA 

- POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL - PERDA DO OBJETO 

- AGRAVO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME. Constatada a extinção da 

ação de execução, os embargos à execução e o agravo perdem o objeto 

e devem ser extintos.”

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo os embargantes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Sem custas.

8. Ciência à Defensoria Pública Estadual.

9. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos om as baixas de 

estilo.

10. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247730 Nr: 7452-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTAFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

RINALDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora requereu que todas as publicações e 

intimações fossem realizadas em nome dos advogados indicados à fl. 116, 

o que foi deferido à fl. 137, torno sem efeito a certidão de fl. 139.
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2. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que entender necessário para 

o prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dar andamento útil ao feito, sob 

pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340050 Nr: 7997-60.2014.811.0002

 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: EDINEY GONÇALVES DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional, promovida por EDINEY GONÇALVES DA 

SILVA SOUZA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., partes devidamente 

qualificadas nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Após, fora expedido mandado de intimação pessoal em face do autor, 

ao seu endereço, tendo a diligência restada negativa.

4. Fora oportuniza à parte requerida que manifestasse nos autos acerca 

da desídia do autor, ocasião em que pugnou pela extinção do feito.

5. Assim, em vista da desídia do autor, aliada à concordância da parte 

requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Deixo de condenar em custas eis que deferida a justiça gratuita. 

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85 do CPC, ficando contudo, a sua 

exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295169 Nr: 15377-08.2012.811.0002

 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: MICHEL CAMPOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato manejada por MICHEL 

CAMPOS ALVES em desfavor de BANCO VOLKSWAGEM S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438238 Nr: 5845-68.2016.811.0002

 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: JULIO CESAR PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CRED. 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PASQUALI PARISE E 

GASPARINE JUNIOR - OAB:SP/4.752

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato manejada por JULIO 

CESAR PINHEIRO em desfavor de BANCO BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor da instituição financeira na 

conta indicada no termo de acordo.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347540 Nr: 13890-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E ENVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISLIE F. HAENICH - 

OAB:OAB/MT5860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato manejada por 

ERNANDES DA COSTA JUNIOR em desfavor de BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor da instituição financeira na 

conta indicada no termo de acordo.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420006 Nr: 22003-38.2015.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIS MARTINS GUSMÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão manejada por ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS em desfavor de JANIS MARTINS GUSMÃO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104835 Nr: 939-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CESAR DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de em fase de Cumprimento de Sentença proposta 

por ONMI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor 

de JOILSON CESAR DE QUEIROZ, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 106).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 474563 Nr: 23479-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E SÁ LTDA, GERALDO ALUÍSIO 

GUIMARÃES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LAMAR LTDA

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

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de GUIMARÃES SÁ LTDA, 

GERALDO ALUÍSIO GUIMARÃES E INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE CEREAIS 

LAMAR LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410899 Nr: 17140-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alexandre fornanciari wolski 

- OAB:15.514

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288919 Nr: 8401-82.2012.811.0002

 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: Cleitoney Duarte Proença

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional proposta por CLEITONEY DUARTE 

PROENÇA, em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Às fls. 155/157 o patrono da autor apresentou renúncia ao instrumento 

de mandato outorgado pelo autor.

 3. Efetuada a tentativa de intimação pessoal do autor, mediante expedição 

de mandado de intimação ao seu endereço, o autor não sanou a 

irregularidade processual e deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação.

 4. A requerida foi intimada a se manifestar sobre a desídia do autor, onde 

a mesma quedou-se inerte.

 7. Assim, em vista da desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

8. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

9. Isento de custas em razão da gratuidade deferida nos autos, condeno a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85 do CPC, ficando contudo, a sua exigibilidade suspensa 

em razão da gratuidade deferida.

10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

11. P.I.C.

.,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350815 Nr: 16431-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR HILARIO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte autora com relação ao pedido formulado à fl. 92 

pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308405 Nr: 4366-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HEROTILDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente se manifestar 

nos autos, acerca da certidão retro, requerendo pelo que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431985 Nr: 2132-85.2016.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE SOUZA GERVASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Certifique a secretaria o motivo da intimação para recolhimento de nova 

diligência, tendo em vista o depósito já realizado às fls. 38/39.

2. Caso tratar-se de complementação de valores, intimem-se o autor para 

o recolhimento.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378233 Nr: 25465-37.2014.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENICIO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor se manifestar nos 

autos, acerca da certidão retro, requerendo pelo que entender necessário 

para o prosseguimento do feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319434 Nr: 15814-15.2013.811.0002

 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: ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINACEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON MUNIZ ME, HAMILTON MUNIZ, 

RELBERTH DEVEAUX FERREIRA, RITA DE CASSIA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor de 

HAMILTON MUNIZ ME, HAMILTON MUNIZ, RITA DE CÁSSIA FRANCISCO e 

RELBERTH DEVAUX FERREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls. 165/166).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c artigo 924, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267202 Nr: 6263-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CHANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato manejada por 

REGINALDO CHANO DA SILVA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL nos termos dispostos no acordo.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.
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7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420629 Nr: 22342-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O R DE ARAUJO MATERIAS CONSTRUÇÃO, 

ODALIA RAMOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de O.R. DE ARAÚJO MATERIAIS 

CONSTRUÇÃO E OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378148 Nr: 25414-26.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES - 

OAB:, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, Marcos Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

421).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429776 Nr: 677-85.2016.811.0002

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, JEFERSON ALEX SALVIASTO - OAB:236.655/OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO RODOBENS S/A propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de THIAGO DA SILVA ALMEIDA, devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 52.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 54), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321553 Nr: 17960-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA CONCEIÇÃO BONACCORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:MT 5.482

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

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Vistos.

1. Considerando o disposto no "item 26" da sentença prolatada às fls. 

44/45, não há custas a serem recolhidas pelo autor.

2. Ademais, considerando as tentativas de intimação da parte autora, 

conforme certidão de fl. 51e Aviso de Recebimento à fl. 53, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274453 Nr: 17400-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO FINASA BMC S/A propôs a presente Ação de Execução de 

Título Extrajudicial em face de ROBERTO INÁCIO DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 78.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 81), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269790 Nr: 13116-07.2011.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor (fl. 51-v), determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, 

manifestando-se sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 487 do CPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o cessionário (Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL1), doravante 

autor, a manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305903 Nr: 1632-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDA CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., BANCO 

BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-S

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença manejada por 

NIVALDA CHIMATI PERUCHI, em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A e BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. A autora e ré BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em conjunto, vieram aos 

autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito com relação à esta ré.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, com relação à executada BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, nos 

termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil.

4. No mais, manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

5. P. I. C.

 6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88695 Nr: 10330-97.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. WENDER & CIA. LTDA, ADELMO WENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de A. WENDER & CIA LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306221 Nr: 1989-04.2013.811.0002

 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: SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES SILVA

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

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Revisional, promovida por SEBASTIÃO CARLOS 

RODRIGUES SILVA, em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ambas qualificadas nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, fora expedido mandado de intimação pessoal 

em face do autor, ao seu endereço, tendo a diligência restada negativa.

4. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Deixo de condenar em custas e honorários vez que deferida à justiça 

gratuita.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441900 Nr: 7740-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de WILLIAN DIAS DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307713 Nr: 3648-48.2013.811.0002

 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: BANCO ITAULEANSING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA FERNANDES PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Reintegração/Manutenção de Posse proposta por 

BANCO ITAULEANSING S/A, em desfavor de VIRGINIA FERNANDES 

PAIXÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313967 Nr: 10194-22.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISTON DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CFI, em desfavor de GLEDISTON DE SOUZA BRITO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418179 Nr: 21090-56.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, JULIANA DE OLIVEIRA 

MOURA - OAB:20.379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A, em desfavor de MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito, entendendo pelo que entender necessário (fls. 

48).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404122 Nr: 13458-76.2015.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAMARGO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880, Jayme Ferreira 

da Fonseca Neto - OAB:270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, em desfavor de ALTAIR CAMARGO DA CRUZ, 

ambos devidamente qualificados nos autos, requerendo a busca e 

apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito, entendendo pelo que entender necessário.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393831 Nr: 7669-96.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CLEMENTE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A, em desfavor de NILTON CLEMENTE DA SILVA FILHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404801 Nr: 13819-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICYELLE ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA propôs a 

presente ação de Execução de Título Extrajudicial em face de GLEICYELLE 

ARAÚJO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 46.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 48), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335195 Nr: 3688-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCYNIRA ALBUQUERQUE SILVA E CIA LTDA 

-ME, JUCYNIRA ALBUQUERQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL propôs a presente 

ação de Execução de Título Extrajudicial em face de JUCYNIRA 

ALBUQUERQUE SILVA & CIA LTDA – ME e JUCYNIRA ALBUQUERQUE 

SILVA, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 204.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 206), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411204 Nr: 17302-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES DE SOUZA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado à fl. 77, eis que não compete à Secretaria 

da Vara realizar a inclusão requerida.

2. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, objetivando o regular prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que, em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432740 Nr: 2629-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 48, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296708 Nr: 17059-95.2012.811.0002

 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: ULISSES UBIRAJARA DA SILVA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 Vistos.

.

1. Sobre o acordo celebrado entre as partes anunciado pelo autor, 

manifeste-se o requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373541 Nr: 21958-68.2014.811.0002

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPILIO MAITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:16.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FIBRA 

S/A, em desfavor de ALPILIO MAITAN, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito, entendendo pelo que entender necessário (fls. 

74).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318512 Nr: 14899-63.2013.811.0002

 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: OMNI FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BALBINO PONCETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por OMNNI 

FINANCEIRA S/A, em desfavor de ROGERIO BALBINO PONCETTI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito, entendendo pelo que entender necessário (fls. 

46).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380592 Nr: 27176-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Remeto os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440065 Nr: 6829-52.2016.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIBEIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285915 Nr: 5103-82.2012.811.0002

 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: JAILSON SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CRED. 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

.

1. Sobre o acordo celebrado anunciado pelo autor, manifeste-se o 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341587 Nr: 9176-29.2014.811.0002

 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: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINA - 

OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:41762

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 762 de 766



 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que o acordo entabulado entre as partes 

(fls. 114/116) foi assinado por patronos (requerente e requerido) sem 

poderes para postular em juízo.

2. Posto isso, concedo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para que 

regularizem a representação processual, sob pena de não acolhimento do 

pedido.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439382 Nr: 6464-95.2016.811.0002

 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: MARCIDES CAITANO DA SILVA

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

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

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação Revisional de Contrato manejada por 

MARCIDES CAITANO DA SILVA em desfavor de BANCO PANAMERICANO 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306369 Nr: 2152-81.2013.811.0002

 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: ARESTIDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Vistos.

1. Cumpra-se o item 3 da decisão de fls.98.

2. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378138 Nr: 25404-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

485).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378140 Nr: 25406-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME, 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

344).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378142 Nr: 25408-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - 

ME, devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

421).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378146 Nr: 25412-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

452).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência,

 JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334651 Nr: 3175-28.2014.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LAURO REUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880, JAYME FERREIRA 

DA FONSECA NETO - OAB:6530-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT, Vivian Rossi Marques da Costa - OAB:MT 11.813

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão manejada por 

AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de LUIZ LAURO REUS, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Certifique-se a secretaria a cerca de eventuais valores ainda 

pendentes de liberação, e, se for o caso, expeça-se o competente alvará 

judicial.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322379 Nr: 18806-46.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO DA COSTA BOTELHO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão manejada por BV 

FINANCEIRA LEASING S/A em desfavor de DOMINGOS SAVIO DA COSTA 

BOTELHO JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Quanto ao levantamento dos valores depositados, tal pedido deverá se 

dar nos autos onde ocorreram os depósitos.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

 8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422344 Nr: 2387-57.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO FRANCISCO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato por TELMO FRANCISCO DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO VOLSWAGEN S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411893 Nr: 17714-62.2015.811.0002

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jorge luis zanon - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA LUIZA RIGODANZO 

EGGER - OAB:, MARCOS NESELLO - OAB:17454/MT, MARILI DALUZ 

RIBEIRO TABORDA - OAB:MT 12.293

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Ação de Reintegração de Posse manejada por 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em desfavor de NASCIMENTO 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299839 Nr: 20471-34.2012.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a certidão de trânsito em julgado, encaminhem-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351158 Nr: 16697-25.2014.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Determino a expedição de mandado de intimação ao requerido a fim de 

que tome conhecimento de que ação de busca e apreensão foi extinta, 

sem resolução do mérito e determinada a devolução do veículo em suas 

mãos, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos 

autos para exercer seu direito à restituição do veículo, mediante 

requerimento a ser realizado por profissional habilitado ou através da 

Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras de contratar 

advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399327 Nr: 10977-43.2015.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

.

1. MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES, qualificada nos autos, opôs a 

presentes Ação Cautelar Inominada em desfavor de BANCO SANTANDER 

S/A, também qualificado nos autos.

2. Em petição encartada às fls. 88/89, o autor informa que as partes 

transigiram extrajudicial nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial nº 

13624-11.2015.811.0002, cujo acordo foi devidamente homologado por 

este juízo.

3. Assim, pede a extinção da ação, em razão da perda superveniente do 

objeto da ação.

É o relatório. Decido.

4. Analisando o feito, verifico que diante do acordo firmado nos autos de 

Execução, é certo que os presentes autos perderam seu objeto, 

sobretudo porque o contrato aqui discutido foi objeto do acordo.

5. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 6. Sem custas.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos om as baixas de 

estilo.

8. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332419 Nr: 1147-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MODOLON VILELA BOER, ADRIANA 

MODOLON VILELA BOER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE, SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:MT 16.828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por ADRIANA 

MODOLON VILELA BOER em desfavor SICRED SUDOESTE.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença a instituição financeira compareceu e efetuou o pagamento do 

débito, requerendo, assim a extinção do feito pelo pagamento do débito.

3. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 4. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. Ás providências

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387899 Nr: 4018-56.2015.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em desfavor de PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL 

LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 58).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,
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