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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009, DE 04 DE MARÇO DE 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.01/2019 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO o preceituado no art. 680 da CNGC, em que compete à 

Diretoria do Foro de cada uma das comarcas de Entrância Especial e de 

Terceira Entrância realizar a divisão dos setores e das equipes dos 

Oficiais de Justiça na Comarca;

CONSIDERANDO que é competência do Juiz Diretor do Foro a adoção de 

providências de ordem administrativa, relacionadas à regularidade dos 

serviços forenses, disciplinando situações necessárias ao regular 

desenvolvimento das atividades administrativas jurisdicionais;

CONSIDERANDO o requerimento de permuta de setor formulado pelos 

Oficiais de Justiça Lauro Cristiano Carvalho e Luis Antônio Alves de 

Souza, resolve;

 Artigo 1º - ALTERAR a Portaria 57/2019, a qual dispõe sobre as equipes 

de Oficiais de Justiça da Comarca para o cumprimento de mandados 

judiciais, da seguinte forma:

 Oficial de Justiça Lauro Cristiano Carvalho: removido da EQUIPE – 01, 

passa a integrar a EQUIPE – 02.

Oficial de Justiça Luis Antônio de Jesus Santos: removido da EQUIPE – 02, 

passa a integrar a EQUIPE – 01.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921564 Nr: 2033-10.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIANO STINGHEN, THEREZA SCHMITT 

STINGHEN, EDUARDO ROBERTO STINGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR LISKE - OAB:OAB/SP 

220.999, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009, 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil e conforme 

CNGC, impulsiono este processo INTIMANDO A PARTE AUTORA, de 

acordo com o artigo 11 da CNGC para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso administrativo de fls. 131/138.

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira

Gestor Administrativo

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447440 Nr: 2620-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-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 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 anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790456 Nr: 10407-54.2015.811.0003

 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: JOSÉ DALLA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799750 Nr: 14300-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 
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item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807422 Nr: 17150-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO DE MATTOS, DAIANE LAILA 

PAIXÃO BARROS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento do valor de R$ 27,86 (vinte e sete reais e oitenta 

e seis centavos) ao Cartório Distribuidor, sendo que este 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. Deverá 

ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, 

de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados. Inform 

ainda, que o mesmo efetuou EQUIVOCADAMENTE o devido valor acima 

mencionado na conta do FUNAJURIS - Guia de Recolhimento nº 

17345.303.12.2019-0 (fls.209vº) e o mesmo foi devidamente e 

corretamente intimado via DJE nº1634 em 09/12/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708765 Nr: 3646-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O, 

MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

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

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 360,05 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833862 Nr: 6757-62.2016.811.0003

 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: ADM DO BRASIL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853414 Nr: 880-10.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HAMILTON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE INTEGRADAS DE 

JACAREPAGUA, Maria da Glória Schiavo Mafra Trindade, Margarida Maria 

Schiavo Mafra Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATAN BRUSTOLIN ALVES 

DA SILVA - OAB:MT 16316, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ERNESTO 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:130609, ANA CAROLINA ERNESTO 

FERREIRA RODRIGUES PEREIRA - OAB:130.609/RJ, DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 
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do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872622 Nr: 7503-90.2017.811.0003

 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO 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$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

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 de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000747-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, traga aos 

autos os dados bancários para levantamento de valores.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 876403 Nr: 9010-86.2017.811.0003

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO QUESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 (...)D e c i d o:A propósito, cinge-se a controvérsia acerca da 

possibilidade da elaboração de nova perícia, pois a centrada no processo 

é inconclusiva (fl.194v), arguição da parte autora.Ora, vale lembrar que o 

perito no exercício de sua função atua como parte auxiliar no processo, 

assumindo, por conseguinte um manus público, e assim sendo, respondeu 

a todas as questões ofertadas pelas partes.No caso em desate, fora 

oportunizado às partes a apresentação de quesitos, consoante decisão 

de (fl.95), porém, o autor não apresentou quesitos, e nem efetuou 

requerimento outro (fl.100), insurgindo-se, apenas e tão somente quanto 

os honorários do senhor perito, tendo logrado êxito.Ademais, aliado à 

ausência de argumentos suficientes para colocar em dúvida sobre o 

comprometimento da própria perícia, uma vez que os quesitos foram 

prontamente respondidos pelo perito, assim, não há razão para 

deferimento de nova perícia.Isso porque os argumentos expendidos não 

são suficientes para anulação do laudo pericial, que de acordo com o 

artigo 480 do Código de Processo Civil, a segunda perícia somente 

ocorrerá quando a matéria da prova pericial não estiver suficientemente 

esclarecida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual, homologo o 

laudo pericial grafotécnico (fls.135/182), para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.Defiro o requerido a (fl.195), item ‘b’, expedindo-se ofício, 

com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.Para audiência de 

instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 25 de junho de 

2020, as 14:00 horas.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º do artigo 357 

d o  m e s m o  E s t a t u t o 

Processual.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt,01/março/2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819341 Nr: 2699-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA A. C.LTDA-ME, ALCEU 

CORDOVA, ANTONINHA SIRLEI CARAMORI CORDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada da parte Exequente para que, no prazo legal, 

manifestar sobre o Decurso de Prazo de Citação dos Executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736194 Nr: 15595-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO F. FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:OAB/MS18.941, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, 

manifestar-se da Certidão de Decurso de Prazo de fl. 94.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750265 Nr: 7889-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO G.L. LTDA - EPP, CLAUDIO 

MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, 

manifstar-se da Certidão de Decurso de Prazo de fl. 123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 876403 Nr: 9010-86.2017.811.0003

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO QUESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388548 Nr: 2161-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ AMORIM, DONIZETE 

DE AMORIM SILVA, ANDRESSA NATAL FEITOSA AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada da parte Exequente, para manifestar-se da 

Certidão de Decurso de Prazo de fl. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701355 Nr: 9333-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO RIO 

DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCARINO DE ALMEIDA 

ARANTES - OAB:89127/RJ

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706459 Nr: 1174-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

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

OAB:5448/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Intima-se o advogado da parte exequente, para manifestar-se referente á 

petição de fls.423/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706698 Nr: 1429-93.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

BENO HISTER, IVONE HULLER HISTER

 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:

 Intima-se o advogado da parte Requerente, para manifestar-se no prazo 

de 5 (cinco) dias, referente á certidão de fls.187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729189 Nr: 9906-71.2013.811.0003

 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): BERCHOLINO MOREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Avogado da parte Exequente para, no prazo legal, requerer 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90297 Nr: 1464-10.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Elaine de Carvalho 

Lopes - OAB:8272/MS, JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES - 

OAB:MS/7564

 Intimação do advogado, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 934-69.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer informações aos autos, quanto ao andamento do que fora requerido 

junto ao processo 4391-70.2004.811.0003, em trâmite na 1ª Vara de 

Família e Sucessões, uma vez que o presente feito encontra-se suspenso 

desde 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270301 Nr: 3421-12.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA ANTUNES ALVES, MARIA LUCAS 

EVANGELISTA, INES LUCAS LOURENÇO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MENDES PEREIRA, PAULO RODRIGO 

PEREIRA DE SOUZA, JOAO RAMOS DE SOUZA, GENIVALDO GOMES DE 

SOUZA, SILAS LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, 

NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 Intimação do advogado, GERALDO ROBERTO PESCE, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318781 Nr: 6871-55.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Intima-se o advogado da parte Exequente, para manifestar-se referente 

ao petitorio de fls.255/256.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440188 Nr: 8855-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A CARDOSO JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO SILVA MAGELA - 

OAB:24915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 Intimação do advogado, OTAVIO SILVA MAGELA, para no prazo de três 

dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, 

bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo 

vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406949 Nr: 2654-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAO ZANCANARO, LAURI JOSE 

ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Intimação do advogado, ELIANE AVELINO DOS SANTOS, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362058 Nr: 12470-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROSA CONCEICAO DOS SANTOS, 

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS, DONISETE ANTÔNIO DOS SANTOS, 

ANTONIA DOS SANTOS SILVA, IVONE APARECIDA DOS SANTOS, BRAZ 

ANTONIO DOS SANTOS, JUSTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, MADALENA 

DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO, JOSE ANTONIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUGO BALDIN, ANTONIO ROBERTO 

BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Intimação do advogado, Thais Suelen Garcia, para no prazo de três dias, 

devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, bem 

como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo vigente, 

nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415052 Nr: 10713-67.2008.811.0003

 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: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:MT/8575, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - 

OAB:35961

 Certifico que em consulta ao Sistema Siscon DJ, não foi verificado 

nenhuma conta com os números constantes no petitório de fls. 223, nem 

tão pouco saldo existente na conta vinculada ao processo, conforme 

verifica-se extrato anexo, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimação do advogado do requerido, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427629 Nr: 9768-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAFARIZ CAMARGO, EDSON 

GUIMARAES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

BANCO BRADESCO S/A, assim, via de consequência, mantenho a decisão 

(fls.90/91), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt.,04 

de março de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743440 Nr: 4049-10.2014.811.0003

 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: JOSE DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal trazer aos 

autos procuração com poderes específicos para levantamento de valores, 

nos termos do Provimento 19/2011 CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 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): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVANGELISTA GARCIA 

- OAB:19754/O, STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI - OAB:264631

 Do Advogado da parte executada, querendo manifestar-se dos Embargos 

de Declaração de fls. 308/321, no prazo de cinco dias, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729462 Nr: 10141-38.2013.811.0003

 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): JESAINA MARIA MULTA - ME, JESAINA MARIA 

MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestem sobre os documentos de fls. 149/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711851 Nr: 6882-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA PEREIRA SILVA, VALDEIR 

BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 Intimação do advogado da exequente para no prazo legal trazer aos 

autos procuração com poderes específicos para recebimento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706110 Nr: 805-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIP LINHAS AEREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTUNES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, RACHEL FISCHER MENNA BARRETO - OAB:OAB/SP 

248.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal trazer aos 

autos os dados bancários para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703117 Nr: 11095-55.2011.811.0003

 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: JOSE BENEDITO MACHADO, DAISE DE CARVALHO 

MACHADO, DEBORA CARVALHO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE MARTINS KAWABATA 

- OAB:MT/12.389, BRUNA S. REIS KAWABATA - OAB:13.185/MT

 Intimação da advogada da requerente para informar nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, o andamento processual do feito 617-33.2012.4.01.3602, 

1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785361 Nr: 8352-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN RAMOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8352-33.2015

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autora: Lilian Ramos de Souza

 Réu: Banco Itaucard S/A

 Vistos, etc...

 LILIAN RAMOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais' em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, 

pessoa jurídica de direito privado aduzindo:

 “Que, é usuária dos serviços prestados pelo ré por meio do cartão de 

crédito n° 4032541501135948; que, no mês de junho de 2012, em face de 

problemas econômicos não conseguiu honrar o pagamento da fatura com 

vencimento para aquele mês; que, elaborou uma planilha de todos os 

pagamento referente ao período de 05 de maio de 2012 até fevereiro de 

2014, onde efetuou compras no importe de R$ 19.429,54 (dezenove mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais, cinquenta e quatro centavos); que, o 

pagamento efetuado no período somou o valor de R$ 20.470,10 (vinte mil, 

quatrocentos e setenta reais, dez centavos); que, não entende a 

cobrança dos juros apresentados pelo réu, não concordando, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação do réu a restituiu o 

valor cobrado a maior e danos morais, bem como nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procurou rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, asseverando:

 “Em preliminar, a exclusão do polo passivo da empesa Banco Citibank S/A 

e, no mérito, aduz que a ação não tem como prevalecer, uma vez que a 

autora encontra-se inadimplente desde o mês de maio de 2013; que, as 

cobranças referente ao cartão questionado iniciaram-se a partir da fatura 

do mês der agosto de 2012, pois, o valor era de R$ 2;026,16, com 

pagamento mínimo de R$ 498,88; que, a autora pagou parte no valor de R$ 

1.107,78, restando um saldo devedor no valor de R$ 918,38; que, não há 

nada de abusivo na cobrança dos encargos financeiros, eis que tudo 

girou em respeito ao contrato; que, a conduta do réu não dá motivo a 

buscar indenização por dano moral, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a autora requerido a produção de prova; 

e, a empresa ré, o julgamento antecipado da lide, 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.

 Lilian Ramos de Souza aforou a presente ‘Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais em desfavor de Banco Itaucard S/A, porque, 

segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as partes, 

concernente ao cartão de crédito n° 4032541501135948. Ocorre que no 

mês de junho de 2012, passou por problemas financeiros, vindo a atrasar 

o pagamento da fatura, voltando, ao depois, ao pagamento normal. Com 

base nos pagamento das faturas, fez uma planilha de todas as compras 

no período de 05/maio/2012 a 02/fevereiro/2014, resultando um valor de 

R$ 19.429,54 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e nove reais, cinquenta 

e quatro centavos), ao passo que o pagamento efetuado no mesmo 

período somou o valor de R$ 20.470,10 (vinte mil, quatrocentos e setenta 

reais, dez centavos), razão pela qual não entende os motivos da 
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cobrança dos juros, procurando revisão dos encargos, bem como 

restituição de valores pagos a maior, bem como seja o réu condenado a 

indenizar a autora em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).

 Analisando os argumentos 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 de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 A controvérsia cinge-se à existência de dívida, constatação de 

abusividades contratuais e revisão das cláusulas.

 Como se sabe, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do 

seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito invocado (artigo 373 do CPC). A inversão do ônus da 

prova não se aplica automaticamente ou indistintamente a todas as 

relações de consumo, apenas quando constatada pelo Julgador a 

existência da verossimilhança das alegações da parte ou quando 

manifesta a sua hipossuficiência técnica, isto é, a frágil condição de 

produzir provas que corroborem suas alegações, o que não se verifica no 

caso.

 Incontroverso que a autora firmou contrato de cartão de crédito com o 

réu.

 A prova da contratação por escrito é dispensada, tendo em vista que as 

operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal no terminal 

de autoatendimento. Significa dizer que, ao invés de apor assinatura, a 

contratante manifestou conformidade com o ajuste e suas condições pela 

aplicação da senha. É certo que a contratação ocorreu por meio eletrônico 

por liberalidade da autora.

 Ao contestar o pedido, a empresa ré informa que a contratação ocorreu 

de forma legal e em respeito às normas atinentes à espécie, bem como a 

autora não efetuou o pagamento integral da fatura referente ao mês de 

agosto de 2012, gerando encargos.

 Verifica-se claramente que a autora realizou várias compras e, após 

pagamento inferior de faturas e ausência da qualquer pagamento de 

outras, teve o valor do seu débito recalculado com os encargos 

pactuados.

 Na verdade, a autora não se insurgiu contra os valores apontados nas 

faturas como de compras realizadas e parceladas, o que impõe o 

reconhecimento de que o apelante efetuou as compras e que os valores 

lançados nas faturas estão corretos.

 Enfim, não há necessidade de produção de prova técnica para se chegar 

a conclusão de que o autora efetuou compras através do cartão de 

crédito e deixou de efetuar o pagamento da dívida, como convencionado.

 A prova documental é suficiente para demonstrar que a autora contratou 

cartão de crédito, fez compras no comércio, porém, não efetuou o 

pagamento das faturas.

 Como se sabe, o pagamento parcial ou inadimplemento da fatura sujeita a 

contratante aos encargos financeiros/moratórios ajustados, pois a 

operação funciona como um empréstimo. É da essência do contrato de 

cartão de crédito. O valor não pago na fatura no mês de referência é 

automaticamente mutuado com os juros vigentes.

 É por demais sabido ser o contrato de mútuo bastante conveniente e 

confortável para quem contrata, mas o de maior juro do mercado, ou seja, 

conveniência do devedor.

 Ressalte-se que a autora adotou a postura de não efetuar o pagamento 

da fatura no prazo, o que justifica a cobrança de encargos de 

financiamento e de mora.

 Nesse contexto, não é o caso de acolhimento da alegação de não 

comprovação da origem da dívida, pois o réu demonstrou-a.

 Juros remuneratórios. O crédito bancário objeto de negociação foi 

celebrado com o réu, que consiste em pessoa jurídica integrante do 

sistema financeiro nacional, enquadrado na definição legal de instituição 

financeira (art. 17 da lei 4595/64):

 Artigo 17 - Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da 

legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 

tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 

nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

 Neste sentido, a fixação da taxa de juros não está submetida aos limites 

impostos pelo Código Civil, devido à existência de lei específica regulando 

a matéria, qual seja a lei 4595/64.

 Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, segundo se 

infere da súmula 382 do STJ, 596 do STF e súmula vinculante nº 7.

 No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite 

para os juros bancários.Desta forma, prevalece a taxa contratualmente 

fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração 

pelos serviços prestados. A modificação da taxa de juros somente tem 

sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

 A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem 

sido considerado pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a 

abusividade na estipulação de juros remuneratórios.

 Todavia, trata-se de mera baliza que não deve ser analisada 

isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na 

convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não 

se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

 Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

 A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela 

instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si 

só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um 

referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser 

necessariamente observado pelas instituições financeiras. Para 

considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível 

que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de 

sua abusividade (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 

271.214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/3/2003, DJ de 4/8/2003) (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 

01/08/2011).

 Não há dúvidas de que os negócios bancários estão sujeitos ao Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a 

abusividade destes, todavia, só pode ser declarada, caso a caso, à vista 

de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média 

do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da 

operação.

 Neste contexto, não basta o simples descompasso com a taxa média de 

mercado para que se repute abusivo o juro remuneratório previsto em 

contrato, sendo imprescindível a comprovação de que a diferença seja 

substancial e injustificada segundo as peculiaridades do caso concreto.

 A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário 

e a vedação à cobrança das taxas denominadas TAC e TEC dependem da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual (STJ, AgRg no 

REsp 1061477, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 01/07/2010).

 No caso vertente, as taxas de juros remuneratórios incidentes sobre o 

saldo devedor, além de indicadas no termo de adesão, são informadas 

mensalmente à autora nas faturas, de modo que observados os princípios 

da informação e transparência.

 Nas faturas de (fs.78/79), a taxa para os encargos em atraso de 13,40%, 

ou seja, ausente a demonstração da alegada discrepância entre a taxa 

convencionada e a média de mercado para a referida operação bancária, 

prova esta de fácil produção pela apelante uma vez que disponibilizada tal 

informação no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, quanto mais que 

a alegada diferença seria apta a gerar efetivo desequilíbrio na relação 

contratual.

 Capitalização mensal de juros. A capitalização de juros consiste em 

prática lícita para as instituições financeiras, fundada na permissão 

constante na medida provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2170/2001.

 Para que se considere válida a capitalização de juros é necessário 

apenas que o contrato seja posterior à vigência da medida provisória 

acima identificada e que haja previsão de tal expediente na avença.

 O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento em sede de 

recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), conforme se infere: Nos contratos 

de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 

(reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de 

juros, desde que expressamente pactuada (STJ, REsp 1112879, rel. Min. 

Nancy Andrighi, DJ 19/05/2010).

 Posteriormente, foi editada a súmula nº 539 do STJ no mesmo sentido: É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 
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Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

 De forma que, não há que se falar em abusividade na cobrança dos 

encargos financeiros, razão pela qual, no mesmo diapasão no que se 

refere o pedido de repetição do indébito.

 Em sua peça de ingresso, busca a autora ser indenizada em danos 

morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas em momento 

algum informa o fato para alicerçar a pretensão, exceto a assertiva de que 

‘sequer há necessidade da comprovação do prejuízo ocasionado pelo ato 

originador do dano’ (grifamos 11 – in fine).

 Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos 

elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o 

ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais 

devem ressair de forma cristalina.

 Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência.

 Vejamos o que a doutrina preconiza:

 "Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do 

lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, 

desde que presente a subjetividade no ilícito". (Indenização nas 

Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 

1995)

 E ainda:

 "Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - 

devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das 

forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma 

infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou 

compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal 

entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

 Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

 O caso dos autos, como inúmeros outros que assolam o Judiciário, 

relativo a danos morais, não preenchem as condições de procedência, 

porquanto, deturpam acontecimentos cotidianos, com o fim de possibilitar 

uma reparação econômica de acontecimentos corriqueiros, a fim de 

propiciar indevido ganho de valores a quem os postula.

 Caso inexistisse a reparação moral, tal qual estabelecida em nossa Carta 

Política, certos acontecimentos, com certeza, não teriam tanta 

repercussão quanto querem os autores das indigitadas ações 

reparatórias.

 O que ocorre é que, em busca de indenizações os ‘lesados’ maximizam 

meras ocorrências do dia a dia para, por meio do Judiciário, auferirem, 

ganhos.

 “Combater a indústria do dano moral, que vem crescendo dia-a-dia em 

nosso país, sempre fundamentada em aborrecimentos triviais existentes 

no cotidiano dos cidadãos, cabendo ao julgador identificar os verdadeiros 

merecedores de indenização, sob pena de desvirtuar a finalidade almejada 

pelo legislador pátrio quando da criação do aludido instituto” (TJSC – Apel. 

Cív. 01.020104-6, rel. Des. Dionísio Jenczak)

 Da doutrina colho entendimento que reputo aplicável ao caso sub-judice, 

assim:

 “Infelizmente o ser humano tende a abusar daquilo que é bom, máxime 

quando tem sabor de novidade. Podem ser encontradas atualmente no 

Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e ‘vítimas profissionais’ de 

danos morais, que procuram valer-se da evolução do instituto para fins 

escusos e inconfessáveis, na busca do lucro desmedido. Por esta razão, 

o maior desafio da doutrina e da jurisprudência hoje não é mais a 

aceitação por dano moral, já garantida constitucionalmente, mas, 

paradoxalmente, estabelecer os seus limites e verificar em que situação 

não é cabível. O uso despropositado do instituto poderá conduzi-lo ao 

descrédito e provocar lamentável retrocesso, em prejuízo daqueles que 

dele realmente merecem seus benefícios” (Motta, Carlos Dias. Dano Moral 

por abalo indevido de crédito)

 No caso, a causa patendi deduzida na peça madrugadora indemonstra os 

supostos danos morais dos quais a autora se julga vítima, mesmo porque, 

segundo a prova dos autos, o requerido agira de forma correta.

 Por fim, como bem colocado por Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra 

Responsabilidade Civil

 “...só se deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoas, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia..tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de ser indenizado 

através de fundamentos éticos”.

 De forma que, as razões até aqui expostas demonstram o que salta aos 

olhos, ou seja, mesmo se admitindo como verdadeiros todos os fatos 

narrados na inicial, a improcedência é o destino do pedido vestibular, 

porquanto não se revestem de lesividade à honra da autora.

 Desta forma, não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a 

improcedência total da ação.

 Acolho o pedido de substituição do polo passivo formulado a (fl.63v), 

devendo ser feitas as anotações de estilo.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais" promovida por LILIAB RAMOS DE SOUZA, em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser 

atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 04 de março de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812228 Nr: 175-46.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO FERNANDES DE SOUZA, MARCIA 

SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE ALMEIDA 

SANTANA - OAB:OAB/MT 21.019

 Intimação do advogado, CARLOS FRANCISCO QUESADA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751372 Nr: 8490-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PACHECO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, requerer 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739889 Nr: 1912-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO MENDES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO GONÇALVES RIOS-ME, FÁBIO SÉRGIO 

VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740683 Nr: 2430-45.2014.811.0003

 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: MARIA PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO BRADESCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:OAB/PR 41.766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 Intimação do advogado da requerente para no prazo legal trazer aos 

autos, procuração com poderes específicos para recebimento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819707 Nr: 2806-60.2016.811.0003

 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: ROBERTO MIGUEL POFFO, DISMAT DISTRIBUIDORA DE 

SEMENTES MATO GROSSO, ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 218/236, 

interposto pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 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: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992A, LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - 

OAB:8.506-A

 Intimação do advogado, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 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: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Intima-se a parte Embargada acerca da distribuição da Carta Precatória 

expedida nos autos (fl. 139), junto à Comarca de São Paulo/SP, sob o nº 

1016138-21.2020.826.0100, para o acompanhamento da deprecata 

naquele Juízo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420431 Nr: 2678-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA S H E LTDA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS E 

PECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MILITAO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON MILITAO DA ROCHA, Cpf: 

45946892134, brasileiro(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação do executado para cumpri a obrigação no valor de R$ 

52.671,04 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e um reais e quatro 

centavos) no prazo de 15 (quinze) dias contados da dilação do Edital.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELFeitos 

Cíveis nº 2678-84.2009Ação: CobrançaAutora: Indústria S H E Ltda 

Indústria de Implementos Agrícolas e Peças.Réu: Milton Militão da Rocha. 

Vistos, etc...INDÚSTRIA S H E LTDA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS E PEÇAS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Cobrança’ que moveu em desfavor de MILTON 

MILITÃO DA ROCHA, postulou às (fls.101/106), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.D E C I D O:Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”.Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso 

IV do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

dê-se vista à Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta em 

(15) quinze dias (artigo 525, CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Advertência: a) PRAZO: O prazo para cumprimento voluntário é de 15 

(quinzes) dias, contados do prazo de dilação do edital; b) decorrido o 

prazo supramencionado 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; c) 

MULTA: Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo mencionado na 

alínea 'a', o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.

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, Evandro Luiz Pereira 

Junior, digitei.

Rondonópolis, 29 de agosto de 2019

Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744489 Nr: 4644-09.2014.811.0003
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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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por BANCO DO 

BRASIL S/A, em desfavor de MILHONORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA e SILVANA SILVESTRE DA ROSA, com qualificação nos autos, 

para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 339.834,15 

(trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais, quinze 

centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação 

e correção monetária – INPC - quando do vencimento.. Condeno-os no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente 

atualizado.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser cert i f icado, arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Roo-Mt., 23 de outubro de 2019.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426385 Nr: 8532-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8532-59/2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Executado: Matos Comércio e Transportes Ltda Me.

Vistos, etc.

 Prefacialmente, determino que a Senhora Gestora cadastre os patronos 

do exequente, em conformidade com os documentos de (fls.157/159V).

Analisando o petitório e documentos de (fls.157/159V), hei por bem 

indeferir, eis o presente feito arrasta-se desde o mês de março do 

corrente ano.

Assim sendo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de (5) cinco 

dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 19 de novembro de 2.019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876403 Nr: 9010-86.2017.811.0003

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO QUESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384374 Nr: 12503-57.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação dos advogados da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre o decurso de prazo dos executados para indicar 

bens passíveis de penhora, bem como sobre o petitório de fls. 433/434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015147-96.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Jandira de Jesus Campos. Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. JANDIRA DE JESUS CAMPOS, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de energisa mato grosso - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência e assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora que é consumidora 

de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/110574-1; que, suas 

faturas sofreram aumento injustificado a partir do mês de outubro/2018. 

Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da autora, em razão das faturas 

discutidas nos autos, bem como, todas as demais faturas que forem 

lançadas acima de sua média de consumo, sob pena de aplicação de 

multa diária, conforme item ‘a’ de (ID 26496714, pág.04). D E C I D O: 

Considerando os documentos acostados aos autos, hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 1.048, 

inciso 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: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - SOBRESTAMENTO ATÉ DESFECHO DE 

OUTRA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES - 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 

PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Comprovados os 

requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, deve ser deferida a tutela de urgência. 2- Nos termos do art. 

71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), é assegurada prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte, ou interveniente, pessoa 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 

3- Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10166080220501001 MG, 

Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de 

Publicação: 31/07/2019) (grifei) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 
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prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (Id. 

28722604). 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. DIREITO 

PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. LIGAÇÃO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. Em 

se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos 

que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes 

jurisprudenciais dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70078925187, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 12/12/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito do 

Consumidor. Ampla. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Fatura vencida em 26/12/2016 não quitada pelo consumidor, por 

considerar o valor exorbitante. Decisão de indeferimento do pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela. Agravante requer, liminarmente, que a 

ré restabeleça o serviço. Primeira fatura emitida pela empresa ré. 

Discrepância do valor cobrado pelo fornecimento de energia elétrica, 

alegada pelo autor, que não foi demonstrada pelos documentos acostados 

aos autos. Ausência de verossimilhança do direito alegado pelo autor. 

Decisão impugnada que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à 

prova dos autos. Inteligência da Súmula nº. 59 do TJRJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00336175320178190000 RIO DE JANEIRO DUQUE 

DE CAXIAS 4 VARA CIVEL, Relator: JDS MARIA CELESTE PINTO DE 

CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 09/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/08/2017) 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, razão pela qual o feito demanda maior 

dilação probatória. (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o 

pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 

de maio de 2020, às 10h30min. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000671-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MONTEIRO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000671-58.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Manoel 

Monteiro Santana Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... MANOEL 

MONTEIRO SANTANA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22 de abril de 2016; que, sofreu 

lesões no membro inferior, deixando-o com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão levada a efeito pelo autor não tem como prevalecer, 

devendo a ação ser julgada improcedente, com a condenação do mesmo 

nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Saneado o processo, foi nomeado perito. Submetido à perícia, sobreveio o 

laudo, havendo manifestação das partes, 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 produzida dá 

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. A irresignação do autor quanto ao laudo 

apresentado pelo senhor perito, não há como prevalecer, uma vez que a 

peça técnica não apresenta nenhuma dúvida, sendo os quesitos 

respondidos com clareza meridiana, razão pela qual, refuto-a. Em sua 

peça defensiva, agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora não 

cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos 

qualquer laudo pericial com fincas a comprovar sua invalidez, o que seria 

fundamental para alcançar sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De 

forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, ao menos em parte, 

senão vejamos: O autor foi submetido à perícia médica, tendo o senhor 

perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante 

para fazer jus ao benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "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 prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 
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indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática em membro inferior 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.128/130 – 

Id 25434149), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

pode-se concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade 

laborativa, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende 

destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a 

qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao 

seguro obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos) - no caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), no caso de invalidez permanente; Da análise detida dos 

documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu em 22 de 

abril de 2016, conforme Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da 

Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, em caso 

de invalidez permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

do seguro DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). 

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior esquerdo – joelho -, restando uma 

limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita 

nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 

25% (vinte e cinco por cento). A indenização, segundo a tabela é de 70% 

(setenta por cento), no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), o que equivale R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais, cinquenta centavos). Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por MANOEL MONTEIRO 

SANTANA, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos), devendo 

incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 05 de março de 2020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006387-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006387-32.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Danubio 

Fernando Andrade Marques Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... 

DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17 de abril de 2016; que, 

sofreu lesões no membro superior, deixando-o com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), pleiteando a 

ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citado, 

apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a 

efeito pelo autor, dizendo que a pretensão levada a efeito pelo autor não 

tem como prevalecer, devendo a ação ser julgada improcedente, com a 

condenação do mesmo nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi nomeado perito. 

Submetido à perícia, sobreveio o laudo, havendo manifestação das partes, 

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 produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por 

isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, 

agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora não cumpriu com a 

determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer 

laudo pericial com fincas a comprovar sua invalidez, o que seria 

fundamental para alcançar sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De 

forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, ao menos em parte, 

senão vejamos: O autor foi submetido à perícia médica, tendo o senhor 

perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante 

para fazer jus ao benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "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 prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática em membro inferior 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.133/136 – 

Id 16054780), complementado a (fl.144 – Id 25722358), assinado pelo 

Perito nomeado, que há nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão, 

bem como que há incapacidade parcial e permanente no percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). Logo, pode-se concluir que o autor sofreu 

redução de sua capacidade laborativa, fato que é incontroverso nos 

autos, fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro 

obrigatório. Impende destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 

de março de 2007, a qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por 

morte, referentes ao seguro obrigatório DPVAT, deixaram de 

corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo fixadas em 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte; II – 

até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez 

permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, constata-se 

que o acidente ocorreu em 17 de abril de 2016, conforme Boletim de 

Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito 

anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização, em caso de invalidez permanente. Sobre o 

assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO- 

DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM 

CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 

CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do 

artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o acesso incondicionado ao 

Poder Judiciário, desnecessário se mostra o esgotamento da via 

administrativa para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. O 

valor da indenização do seguro obrigatório, com a edição da MP 340/2006 

convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à R$13.500,00, nos termos do 

seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, 

Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). Dessa forma, quanto à indenização em 

caso de invalidez ou deformidade permanente, a norma legal possibilita a 

gradação por parte da administração, cuja atribuição é regular a atividade 

de seguros de acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os 

acidentes dos quais resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que 
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seja observado o princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta 

razoável o pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - 

tanto para o segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, 

quanto para outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, 

por exemplo. Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade 

para o trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro superior – cotovelo -, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 25% 

(vinte e cinco por cento). A indenização, segundo a tabela é de 25% (vinte 

e cinco por cento), no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta 

e cinco reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), o que equivale R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais, setenta e cinco centavos). Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por DANUBIO FERNANDO 

ANDRADE MARQUES, com qualificação nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, para condená-la ao pagamento da importância 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco 

centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC 

-, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem 

como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada 

e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 05 de março de 

2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002921-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002921-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NOEMIA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: EDITORA ABRIL 

S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, informar 

nos autos o endereço da requerida, incluindo o Código de Endereçamento 

Postal, sob as penas da lei. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003692-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003692-03.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA REU: ABATIK 

CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. De proêmio, ressalto que é 

perfeitamente admissível o deferimento de liminar em ações de despejo, 

nos termos do § 1º do art. 59, da Lei n.º 8.245/91[1]. Ressalte-se que, em 

que pese a literalidade do § 1º, do retromencionado artigo, que condiciona 

a ordem de despejo à caução, não se descura da existência de forte linha 

jurisprudencial permitindo a medida drástica mesmo que não haja referida 

segurança. Todavia, noutro giro, calha transcrever a literalidade do art. 62, 

I e II, da Lei nº 8.245/91: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta 

de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, 

de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da 

locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 

2009) I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o 

pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta 

hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o 

locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, 

devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do 

débito; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) (Grifo nosso) II – o 

locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) (Grifo nosso) a) os 

aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de 

mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 

dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, o 

cumprimento da ordem liminar de despejo é temerário, pois a probabilidade 

do direito, por ora, não está suficientemente realçada, sendo 

imprescindível a angularização do feito para melhor compreensão dos 

fatos. Ademais, há que se proceder com precaução na apreciação do 

pedido, o qual somente poderá ter lugar naqueles casos em que restar de 

plano evidenciado que a realização do direito do locador não pode ser 

postergada para o final do processo, sob pena de suportar prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Ilustre-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DENUNCIA VAZIA. DESPEJO 

LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, 

da Lei n. 8.245/91 é possível a antecipação de tutela, em sede de ação de 

despejo, desde que presentes os requisitos do art. 273 do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, em que pese o agravante tenha procedido 

a notificação prévia, não se mostram presentes os requisitos necessários 

para a concessão da medida, em especial a urgência que justifique o 

despejo liminar, sem possibilitar o contraditório. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70066173055, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 21/08/2015). 

Processo: AI 70066173055 RS Relator(a): Ergio Roque Menine 

Julgamento:21/08/2015 Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015” (sublinhamos) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - 
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SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO 

IMÓVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE RESOLUÇÃO DE 

QUESTÕES AFETAS A OUTRO FEITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273 DO CPC - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A suspensão do cumprimento da ordem liminar de desocupação 

do imóvel é adequada quando existe a necessidade de se aguardar a 

produção de provas e a resolução de questões afetas a feito conexo, tais 

como a identificação das benfeitorias realizadas e o direito à retenção, 

ante a fragilidade da verossimilhança das alegações. A ausência de um 

dos requisitos do artigo 273 do CPC impede o deferimento da liminar de 

despejo. (AI 134522/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

29/10/2015)” (destacamos) Sendo assim, CITE-SE o requerido, na forma 

eleita, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer resposta 

ou, caso queira, requerer a purgação da mora (art. 62, II, da Lei nº 

8.245/91), dando-se ciência a eventuais sublocatários e ocupantes do 

imóvel. Na hipótese de ser requerida a purgação da mora, fixo para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do protocolo da petição, devendo o réu 

depositar o valor principal devidamente atualizado, acrescido dos 

encargos contratuais, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor do débito atualizado (art. 62, II, da Lei 8.245/91). 

Efetuado o depósito, se o locador, em 15 (quinze) dias, alegar que a oferta 

não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, da 

Lei nº 8.245/91). Apresentada a contestação ou purgada a mora, intime-se 

o autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...)VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003771-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA LARA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO OAB - MT24940/O 

(ADVOGADO(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003771-79.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAELA LARA LEAL REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Defiro os benefícios da AJG, bem como a prioridade de tramitação. A parte 

autora manifesta desinteresse na realização de audiência conciliatória. 

Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar 

a ação em quinze dias, consignada as advertências legais. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009340-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROHDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOTEC INDUSTRIAL METALURGICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009340-95.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DOUGLAS ROHDEN REU: ACOTEC INDUSTRIAL 

METALURGICA LTDA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. 

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). Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as 

advertências legais. Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I 

do CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o 

Ministério Público (artigo 178 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016054-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016054-71.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALMIR LUIZ DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Tendo em vista o desinteresse na realização de audiência de 

conciliação/mediação manifestado pelo autor, CANCELO o ato aprazado. 

Considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, nada impede futura e eventual tentativa conciliatória. 

Assim, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 

335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 

344 do referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora 

em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004990-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004990-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MORAES DE 

MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME, ADRIANO MORAES DE 

MENEZES, MARA JANE ARAUJO PEDROSO Vistos etc. Dos autos, 

depreende-se, diligenciou-se tão somente em um único endereço 

fornecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital dos 

requeridos, uma vez que não foram esgotados os meios para sua 

localização. Intime-se o exequente para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729722 Nr: 10370-95.2013.811.0003
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 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): ELISA BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Autos nº 729722 – Execução

 Vistos etc.

 Proceda-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de cumprimento 

de sentença.

Após, anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730210 Nr: 10802-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 730210 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 297116 Nr: 11966-03.2002.811.0003

 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): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 Autos nº 297116 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378057 Nr: 6410-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERACAO BODOQUENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES 

- OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Autos n.º 378057 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o retro de fls. 418/419 e, para tanto, determino a penhora de 

dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fls. 423 e 424), nos 

termos do artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Outrossim, procedam-se as avaliações dos bens penhorados (fl. 400), 

nos moldes legais, e tão logo venha aos autos o laudo correspondente, 

digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 870 e ss. 

do CPC.

No mais, cumpra-se integralmente o comando judicial de fls. 390/391v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407647 Nr: 3360-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, CELSO DAVID ANTUNES - OAB:1141/BA, 

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JÚNIOR - OAB:39.768/SP, JULIO 

CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT/10.032, LUIS CARLOS 

MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, MYRIANE SILVESTRE DOS 

SANTOS - OAB:12970/MS, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 Autos nº 407647 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Tendo em vista a concordância da parte exequente (fl. 221), bem como, 

considerando a determinação de fl. 225, expeça-se alvará em favor do 

credor da importância descrita à fl. 219, devendo o saldo remanescente 

do montante bloqueado (fls. 174/178) ser restituído à executada, mediante 

a expedição do competente alvará.

Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 425703 Nr: 7875-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 425703 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433531 Nr: 2196-05.2010.811.0003

 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: ARI TORREMOCHA FIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Autos n.º 433531 – Ação Ordinária

Vistos etc.

 Sobre o petitório de fls. 174/175 e documentos de fls. 176/195, 

manifeste-se a parte ré, no prazo de cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 436304 Nr: 4972-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 22640/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Autos nº 436304 – Execução

 Vistos etc.

 Proceda-se a avaliação bem penhorado (fl. 216), nos moldes legais, e tão 

logo venha aos autos o laudo correspondente, digam as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 870 e ss. do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 701191 Nr: 9169-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARREIRA DE CASTRO E BECKER LTDA ME, 

ARIBERTO JOSE BECKER, DUVERCINA PARREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 701191 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 192), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713359 Nr: 8474-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP, IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ZONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 713359 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 89), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 715231 Nr: 10495-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE SANTOS CIRIACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 Logo, ante a ausência de demonstração, de forma indene de dúvida, da 

impenhorabilidade dos valores bloqueados, a manutenção da constrição é 

medida que se impõe.Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 

285/287.Por conseguinte, preclusas as vias recursais, desde já, autorizo 

o levantamento do montante bloqueado em favor do exequente, mediante a 

expedição do competente alvará. Int imem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717272 Nr: 12694-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 
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OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/MT, 

THALITA LEITE DE ANDRADE - OAB:19935/O, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 Autos n.º 717272 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718293 Nr: 13749-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, CARLA ANGELICA 

MAZIERO BORGES, MARLA GEORGEA MAZIERO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 718293 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 719240 Nr: 277-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS LIBERATTI, CIMOPAR MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/ 10.244

 Autos n.º 719240 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725580 Nr: 6536-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCD COM E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 

-ME, LEONÉSIO DAL PONTE, ERACI TEREZINHA PEDROSO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIANA ZANELLA - 

OAB:67.842/PR

 Autos nº 725580 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 276708 Nr: 794-98.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MINORU KUSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANAH CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 Autos n.º 276708 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 299930 Nr: 10680-53.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. ALMEIDA PARAFUSOS - ME, CELSO LUIZ 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 299930 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429974 Nr: 11969-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLEY FERNANDO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Autos nº 429974 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 A parte executada maneja pedido de reconsideração ao comando judicial 

de fl. 231, o qual homologou o cálculo apresentado pela Contadoria 

Judicial.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Desta feita, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido de 

fls. 245/249v, mantendo a decisão de fl. 231, tal como foi lançada.

No mais, defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de 

dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 262), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440381 Nr: 9048-45.2010.811.0003

 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: JOSEFA PEIXOTO BARROS, ANA MARIA DE JESUS 

ALVES, ROBERTO DE JESUS ALVES, ROSANA DE JESUS ALVES, 

ADRIANO DE JESUS ALVES, VANESSA DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Certifico 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 das partes requerentes, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 200/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372282 Nr: 711-09.2006.811.0003

 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: OSORIO CARNEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Autos n.º 372282 – Execução

 Vistos etc.

Proceda-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de cumprimento de 

sentença.

No mais, defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de 

dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 267), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743778 Nr: 4241-40.2014.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A, ROYAL 

E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:OAB/SP 327.408, KEILA CHRISTIAN ZANATA MANANGAO 

RODRIGUES - OAB:84676/RJ

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

225/228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 748263 Nr: 6825-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO INDUSTRIA PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 748263 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do 

montante devido na espécie, observando os parâmetros delineados na 

sentença e no v. acórdão de fls. 78/79 e 98/100.

Vindo aos autos o cálculo referenciado, manifestem-se as partes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728425 Nr: 9226-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Autos nº 728425 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela parte 

executada.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706809 Nr: 1546-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O

 Autos n.º 706809 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(as) executado(as) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 220), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(as), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729697 Nr: 10351-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR DAUD TRASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOR REBAIXADOS & CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 729697 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 760493 Nr: 13613-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 Autos nº 760493 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760855 Nr: 13852-17.2014.811.0003

 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: SILVIO CLEOFAS DUETI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRE RODRIGUES DE SOUZA 

AQUINO - OAB:OAB/MG107.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL RAPOSO DE 

MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS 

AGUIAR - OAB:15615

 Certifico 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 requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 873/877.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 770087 Nr: 2208-43.2015.811.0003

 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: J F F COMERCIO DE PEÇAS PARA FREIOS LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Autos nº 770087 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer 

o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 754389 Nr: 9982-61.2014.811.0003

 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: KATIUSCE SAMARA PERSZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPG-CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS 

GRADUAÇÃO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:223071, ORESTES FERNANDO CORSSINI QUÉRCIA - 
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OAB:145373/SP, PASQUAL JOSÉ IRANO - OAB:149.658 SP

 Autos n.º 754389 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 195, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823752 Nr: 4218-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

LUCIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 823752 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 73), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824150 Nr: 4316-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATITUDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES SS LTDA, 

ELISANGELA DE MATOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW JET GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX AMADEU SILVA - 

OAB:oab/mg 153.085, PATRICIA APARECIDA DOMINGUES - 

OAB:295723

 Autos n.º 824150 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 164), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824711 Nr: 4518-85.2016.811.0003

 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): T DE SOUZA GIL ME (METALTEC), TATIANE DE 

SOUZA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 Autos n.º 824711 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 137), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862346 Nr: 4015-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHISA ACESSORIOS LTDA ME, DEBORAH 

REGINA LEMOS CARDOSO, BERTHA LEMOS CARDOSO, ISABEAU LEMOS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, FABRÍCIO MIGUEL CORREA - OAB:9.762-A

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Declaro encerrada a instrução e 

concedo as partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de suas 

derradeiras alegações. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 875878 Nr: 8756-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LINCOLN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:, VINICIUS HIROSHI TSURU - OAB:37875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Autos nº 875878 – Carta precatória

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente o quanto determinado na missiva.

Destarte, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente, independentemente de mandado judicial, nos moldes 

do artigo 844 do CPC .

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795016 Nr: 12383-96.2015.811.0003

 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: SARA LOPES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos, etc. Defiro o prazo postulado acima. 

Declaro encerrada a instrução e processual e tendo em vista a 

apresentação das derradeiras alegações dos litigantes determino a 

conclusão dos autos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412099 Nr: 8225-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/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 patrono da parte autora para, no prazo 

legal, retirar o termo de penhora, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92305 Nr: 3682-11.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARIA VIDOTTI, GILBERTO PEDRO 

VIDOTTI, ARLINDO AFONSO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-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 patrono da parte autora para, no prazo 

legal, retirar o termo de penhora, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102062 Nr: 157-84.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE BORGES DE PAULA, JANAINA DE 

FRANCA BORGES, BORGES FARIA E FRANÇA BORGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA PEREIRA REZENDE, GILBERTO 

LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 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 patrono da parte autora para, no prazo 

legal, retirar o termo de penhora, para as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003703-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YKATU CONSTRUTORA E PERFURADORA DE POCOS ARTESIANOS LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003703-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: YKATU CONSTRUTORA E PERFURADORA DE POCOS 

ARTESIANOS LTDA - ME REQUERIDO: C CAMILA DA SILVA 

-MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ME Vistos etc. Tendo 

em vista as novas informações trazidas aos autos pela parte autora (ID. 

24651344), verifica-se a presença da probabilidade do direito, posto que, 

pelo que consta da narrativa fática apresentada, corroborada pela 

documentação colacionada, vislumbra-se que o nome da autora pode 

estar protestado por débito que constituiria cobrança indevida. Conclusão 

óbvia e despicienda de maior aprofundamento é a de que aquele que tem 

seu nome injustamente protestado e/ou inserido em cadastros restritivos 

amarga inúmeros dissabores, mormente creditícios, estando aí 

configurado o perigo de dano. Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, em juízo de cognição sumária, encontram-se configurados, 

considerando que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda denotam, a princípio, o perigo de dano e a probabilidade do 

direito. Ademais, registro que a tutela de urgência poderá, nos termos do 

art. 296, do CPC, ser revogada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Isto posto, DEFIRO o pleito 

retro para determinar a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e 

de Protesto de Títulos desta comarca, a fim de que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, suste os efeitos da ordem de protesto contra a autora, 

desde que fundada no débito em discussão (ID.13278940) sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. 

No que tange ao pleito de CITAÇÃO EDITALÍCIA, em que pesem as 

tentativas frustradas de localização da requerida, entendo por bem, antes 

de sua apreciação, DETERMINAR, por ora, a prévia requisição de 

informações acerca dos eventuais endereços constantes no RENAJUD e 

INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CECILIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001568-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): NATANAEL CECILIO PEREIRA REU: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. Vistos etc. Não havendo preliminares, declaro saneado o 

processo e levanto os seguintes pontos controvertidos: a) a 

causa/dinâmica do acidente e as responsabilidades daí derivadas b) 

comprovada a versão do autor, a ocorrência e extensão dos danos 

materiais e lucros cessantes descritos na petição inicial; c) requisitos 

fáticos para eventual fixação de indenização pelos danos 

extrapatrimoniais: condições econômicas das partes, natureza e 

gravidade do dano, circunstâncias e consequências do dano, 

reversibilidade do dano. Defiro a realização da prova oral postulada pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 24 de 338



parte autora (ID. 16517791) e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de AGOSTO de 2020, às 14 horas. Intimem-se as partes 

para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É 

lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 

quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001547-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001547-76.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MAURÍCIO 

DOS PASSOS OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente qualificados na exordial. 

O autor alega, em síntese, que, em meados de 12/2015, solicitou à 

requerida a separação (individualização) da Unidade de Leitura - Unidade 

Consumidora (Padrão, Relógio), pois afirma que havia duas casas no lote 

onde reside, o que gerou a Unidade Consumidora de nº 6/2511470-3. 

Relata, contudo, que, nos meses de 01 a 04/2016, a requerida não estava 

enviando-lhe faturas referentes à UC mencionada, motivo pelo qual a 

contatou para que procedesse com a devida emissão das contas, 

oportunidade em que, alega, foram emitidas faturas referentes aos meses 

03 e 04/2016 nos valores de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta e sete 

centavos) e de R$ 28,36 (vinte e oito reais e trinta e seis centavos). 

Ressalta que, não obstante a ausência dos relógios (não estavam 

instaladas as Unidades Consumidoras), a reclamada apresentou novas 

faturas referentes aos meses 03 e 04/2016, nos valores de R$ 244,66 

(duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e R$ 

250,08 (duzentos e cinquenta reais e oito centavos), ambas com 

vencimentos para 06/05/2016. Sustenta ter sido avençado que a ré 

instalaria um relógio (medidor) novo para evitar eventuais erros de leitura, 

mas que colocou um usado, sem aferição pelo INMETRO e sem lacre de 

segurança. Intimado a emendar a inicial, o autor esclareceu (ID. 5839620) 

que as faturas referentes aos meses 05/2016, 07/2016, 08/2016 e 

09/2016 foram geradas nos valores, respectivamente, de R$ 59,05 

(cinquenta e nove reais e cinco centavos), R$ 140,54 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 138,48 (cento e trinta e oito reais 

e quarenta e oito centavos) e R$ 163,70 (cento e sessenta e três reais e 

setenta centavos), cuja média seria de R$ 82,97 (oitenta e dois reais e 

noventa e sete centavos), em descompasso aos excessivos valores 

referentes aos meses 03 e 04/2016. Por conta de tais fatos, pleiteou a 

concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida cancelasse de 

imediato a restrição do CPF em seu nome, bem como fosse proibida de 

interromper o fornecimento de energia elétrica à sua UC, até o julgamento 

de mérito da demanda, o que restou DEFERIDO no ID. 6120648. Pede ao 

final a procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada a 

indenizar-lhe em danos morais no importe de R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil, quatrocentos e oitenta reais), sem prejuízo das demais verbas e 

honorários de sucumbência. Com a inicial trouxe documentos. 

Regularmente citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 8796840 

aduzindo, preliminarmente, inépcia da inicial e carência de ação por falta 

de interesse de agir, e, no Mérito, a regularidade do débito que, de 

consequência, inviabiliza eventual condenação por danos morais, juntando 

documentos e pugnando pela improcedência dos pedidos vindicados na 

inicial. Em sede de Impugnação, a parte autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 10853497). Instados a 

manifestarem interesse na produção de provas, a parte autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16474802) ao passo que a 

requerida postulou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento (ID. 16394175). Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 16394175, passando à sua análise. I – DAS PRELIMINARES I.1 – DA 

INÉPCIA DA INICIAL A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhida, 

considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício 

insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência 

excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada 

inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja 

vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos 

requisitos legais para sua admissibilidade. Corroborando o entendimento 

aviventado transcrevo os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE 

DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição 

suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao 

réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.[1] (destacamos). 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – 

PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores 

não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica 

processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, 

quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - 

Recurso especial provido.[2] (grifamos). Da análise das lições 

jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar em 

comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de 

inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal 

arguição da demandada. I.2 – DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao 

binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato 

de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter 

satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio 

processual condizente com a solução da lide. Sobre o tema é a lição de 

Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in 

concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há 
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como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois 

ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O 

exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação 

de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento 

judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de 

Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto 

segue: “Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao 

art. 267, p. 436) Analisando o caderno processual, visualizo o interesse 

de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima 

destacado. In casu, a pretensão do requerente é a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, foi 

ajuizada a presente demanda. Assim sendo, REJEITO a preliminar em 

comento. II – DO MÉRITO Muito embora haja incidência do Código de 

Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a 

parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito 

vindicado. Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a 

prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, 

dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses 

direitos. Pois bem. Em suma, alega o autor que, como no lote onde residia 

havia duas casas, solicitou à requerida, em dezembro de 2015, que 

procedesse com a individualização das Unidades Consumidoras, o que 

ocorreu, dando azo à Unidade Consumidora nº 6/2511470-3, então de sua 

responsabilidade. Relata que, no mês de abril de 2016, como não eram 

emitidas faturas de consumo, procurou a requerida para que então a 

emitissem, oportunidade em que esta gerou faturas referentes aos meses 

de março e abril, nos valores de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta e 

sete centavos) e R$ 28,36 (vinte e oito reais e trinta e seis centavos). 

Ressalta, todavia, que “estava sem relógio” (sic) no local. Adverte que, 

“Não obstante não ter os relógios (não instaladas as Unidades 

Consumidoras)” (sic), novas faturas referentes aos meses de março e 

abril de 2016 foram apresentadas pela requerida, estas, todavia, no 

exorbitantes valores de R$ 244,66 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos) e R$ 250,08 (duzentos e cinquenta reais e oito 

centavos). Informa ter ficado acordado que a ré, então, instalaria um 

relógio/medidor novo a fim de evitar erros de leitura, mas que acabara 

colocando um usado, sem aferição do INMETRO. Aduz que as faturas 

referentes aos meses posteriores (05/2016, 07/2016, 08/2016 e 09/2016) 

foram devidamente emitidas, com médias/valores adequados, que não 

guardam similitude de consumo com as exorbitantes faturas de março e 

abril. Pelo trazido aos autos pela parte autora, não se evidencia 

informação segura acerca do efetivo início de fornecimento energético à 

sua UC, podendo-se deduzir, pelo alegado por ela, que ocorreu apenas 

em abril de 2016, quando solicitou à requerida a emissão de faturas, ou 

seja, pelos fatos narrados por ela, não teria, em tese, havido fornecimento 

de energia à sua UC anteriormente. Ao que se verifica dos autos, as 

primeiras faturas emitidas, referentes aos meses de março e abril de 

2016, nos valores de R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta e sete 

centavos) e R$ 28,36 (vinte e oito reais e trinta e seis centavos), não se 

referem ao consumo efetivo de energia pelo autor, mas, sim, ao custo de 

disponibilidade, Adicionais de Bandeiras, PIS, COFINS e Contribuição de 

Iluminação Pública (ID. 5497852). Na primeira fatura referente ao mês de 

abril de 2016 (ID. 5497683), donde poder-se-ia verificar o consumo 

energético referente ao mês de março, no campo destinado ao Histórico 

de Consumo consta tarja preta omitindo justamente tal informação, não de 

podendo concluir daí, apenas se deduzir pelo fornecimento energético à 

UC do autor já a partir de em março. A parte requerida, por sua vez, 

aponta que as faturas emitidas à autora não se referem a valores 

oriundos de suposta fraude no medidor, mas, sim, ao seu efetivo e regular 

consumo, o qual fora devidamente aferido à época. Esclarece que os 

faturamentos referentes aos meses de março e abril deram-se a menor, e 

que as faturas posteriormente emitidas, em valores maiores, referem-se à 

refaturamento, procedimento em estrita em obediência ao art. 113, inc. I, 

da Resolução 414/2010. Junta documentação (ID. 8796846) em que se 

poder verificar a solicitação de ligação pelo autor em 18/02/2016 e a 

efetiva ligação em 23/02/2016, ou seja, data em que se iniciou o regular 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora do autor, 

podendo-se concluir, então, que já no mês de março de 2016 houve 

efetivo consumo de energia elétrica pelo autor, não se mostrando 

razoável, de fato, a existência de apenas uma fatura no exíguo valor de 

R$ 27,70 (vinte e sete reais e setenta e sete centavos). A informação ora 

omitida no documento acostado no ID. 5497683 acaba sendo suprida pelo 

documento retro, que informa a distribuição de energia à UC já em março 

de 2016. Aliás, a documentação de ID. 8796872, anexada pela requerida, 

informa “LIGACAO NOVA COM INSTALACAO DE M”, em 23/02/2016, 

donde se supõe tratar-se da efetiva instalação do medidor de energia à 

UC do autor, ao contrário do que alega em sua peça inicial, ou seja, que 

em março e abril, não havia relógio/UCs instaladas no local. Inobstante a 

isso, aliado ao fato de o autor não acostar aos autos as faturas que, em 

tese, conteriam valor exorbitante, observa-se que a inclusão de seu nome 

nos cadastros negativos deu-se de modo regular, por se tratar de 

montantes auferidos e não adimplidos (ID. 5497928 - Pág. 1 e 2). No que 

atine ao suposto consumo excessivo, conclui-se, portanto, não ter o autor 

demonstrado qualquer alegação/indício plausível, muito menos prova, de 

eventual irregularidade na cobrança. Sobre o tema em análise, 

confiram-se os seguintes julgados: ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REGULARIDADE DO 

CONSUMO NOS MESES DISCUTIDOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 

MEDIÇÃO ANTERIOR POR ESTIMATIVA. EXCESSO POSSÍVEL. Tendo em 

vista que a unidade da parte autora registrou um consumo eventualmente 

elevado, e inexistindo prova, ainda que mínima, quanto à manutenção do 

consumo usual em março de 2012, ônus que incumbia à parte autora, não 

há falar em irregularidade na medição. Meses de verão, sendo plausível 

eventual excesso no consumo, mormente porquanto no mês anterior, não 

houve leitura, fl. 04. Valor da fatura devido. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. 

Recurso Cível nº 71004138178, Rel. Fernanda Carravetta Vilande, 2ª 

Turma Recursal Cível, Julg. 12/12/2012, Publ. 14/12/2012). (grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO E MANUTENÇAO INDEVIDAS DO NOME NO SERASA - FATO 

CONSTITUTIVO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDOS. 

A teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de 

comprovar fato constitutivo de seu direito, notadamente no que se refere à 

negativação e manutenção indevida de seu nome em órgão negativador. 

(...). (TJMG. Apel.Cív. nº 10145110552109001, Rel. Antônio de Pádua, 14ª 

Câm.Cív., Julg. 30/04/2013, Publ. 10/05/2013). (grifo nosso). APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DO DIREITO AUTORAL. Consumidor que alega excesso nas 

faturas de cobrança pelo fornecimento do serviço de energia elétrica. 

Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. O CDC consagra a 

inversão ope legis do ônus probatório, mas o que a lei estabelece é 

apenas a distribuição sobre o ônus da prova quanto ao defeito do serviço, 

e não a de primeira aparência ou verossimilhança do direito invocado, que 

continua sendo encargo do consumidor. Apelante que não provou a falha 

na prestação do serviço, na medida em que não demonstrou a 

incompatibilidade entre a carga instalada em sua unidade e a registrada 

pelo aparelho medidor. Residência guarnecida por diversos aparelhos de 

alto consumo de energia elétrica. Confirmação da sentença. Art. 557, 

caput, do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (TJRJ. Apel.Cív. nº 

0074812-54.2013.8.19.0001, Rel. DES. MARIA LUIZA DE FREITAS 

CARVALHO, 23ª Câm.Cív., Julg. 09/10/2014, Publ. 13/10/2014).(ressalte 

nosso). Como dito, eventual inversão do ônus não desobriga a parte 

autora do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido, conforme 

entendimento pretoriano, in verbis: Ação indenizatória. Pretensão de 

reparação material e moral em razão de cobrança indevida, cujo não 

pagamento acarretara a indevida inclusão do nome da autora junto aos 

cadastros restritivos de crédito. Ônus da prova do fato constitutivo do 

direito com que acena a autora que é exclusivamente seu - artigo 333, I, 

do Código de Processo Civil -- e que dele, entretanto, não se desincumbiu. 

Nem mesmo a inversão do ônus da prova em favor da parte tecnicamente 

hipossuficiente, deferida pelo Juízo a quo, desobriga a parte autora do 

ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido.Precedentes deste 

Egrégio Tribunal.Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 

01315697320108190001 RJ 0131569-73.2010.8.19.0001, Relator: DES. 

FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/02/2012, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/03/2012). (grifamos). 

Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. CEG. Conversão de gás 

manufaturado para gás natural. Agravo retido. Direito Consumerista. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 26 de 338



Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Impossibilidade. 

Inversão ônus da prova (art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor) 

que não é automática, cabendo ao Autor comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito. Em razão da alegação de vazamento no aquecedor a gás 

provocado pelo preposto da Ré, cabe ao autor, querendo, comprovar tal 

fato, não cabendo na hipótese a inversão do ônus da prova. Precedentes 

desta E. Corte. Agravo retido da Ré a que se dá provimento, prejudicada a 

a p e l a ç ã o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 0 0 0 6 6 7 6 1 2 0 0 8 8 1 9 0 2 0 8  R J 

0000667-61.2008.8.19.0208, Relator: DES. MARILIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 28/02/2013 12:37). (grifo nosso). Portanto, não se trata 

aqui de negativação indevida, mas, sim, da correta inserção do nome do 

autor em cadastros restritivos em virtude do não pagamento de débitos 

regularmente auferidos e cobrados. Veja-se: ADMINISTRATIVO. CIVIL. 

AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS 

IMPAGAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME. LEGALIDADE. NULIFICAÇÃO DO 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS INDEVIDAS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. - Improcede o pedido de nulificação de débito e 

indenização por danos morais quando comprovada a existência do 

contrato de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em 

nome da autora, em momento no qual esta residia no imóvel respectivo, 

sendo certo que somente foi pleiteado o encerramento do serviço após a 

efetivação das cobranças discutidas no presente feito. (TJ-MG - AC: 

10210160034174003 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 

09/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO 

DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA 

80009562120168050189, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/05/2019). (Grifamos). 

Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem como diante do 

cenário processual enfocado, verifico que não há nos autos prova segura 

de qualquer irregularidade no registro do consumo de energia elétrica 

referente às faturas questionadas pelo autor, o que comanda a 

improcedência do pedido autoral. Saliente-se que apesar de alegar a 

impossibilidade de ter consumido a energia elétrica registrada nas faturas 

questionadas, o autor dispensou a instrução processual, não produzindo 

qualquer prova apta a demonstrar a irregularidade de tais registros. III - 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao 

pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 

300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005192-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA MARIA GOUVEIA REU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. ELIANA MARIA GOUVEIA 

MARCHESI, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada. 

Alega a autora que, em 03/01/2015, por volta de 23h40min, ouviu um 

“estouro” seguido de queda de energia. Alega ter verificado que 

equipamentos que guarneciam em sua deixaram de funcionar, sendo um 

telefone matriz/base e dois ramais, monitor de computador e um aparelho 

de Blu-ray. Relata que só tomou ciência do que exatamente ocorrera 

quando, em conversa informal com um vizinho, fora informada de que 

alguns aparelhos que guarneciam a residência deste também tinham sido 

“queimados”, e cobertos pelo seguro residência. Aduz, ainda, que o 

ocorrido teria sido constatado por técnicos habilitados da Seguradora, 

tendo apontado “descarga elétrica e oscilação de energia” como sua 

causa. Aponta que o citado vizinho comunicou a Seguradora somente 

após 01 (um) mês do ocorrido, em 04/02/2015, e que a autora, por sua 

vez, apenas tomou ciência do ocorrido no mês 03/2015. Diz que no mesmo 

mês procurou a requerida para solicitar vistoria nos equipamentos 

queimados, mas que seu pleito fora negado diante da informação de que o 

prazo para tanto, de 30 (trinta) dias, já havia esgotado. Narra que, 

posteriormente, tornou a procurar a requerida e que esta, enfim, agendou 

inspeção técnica, mas que esta ocorrera na parte externa (fiação) de sua 

residência, contrariando o solicitado por ela, o que a impulsionou a 

novamente contatar a requerida, desta vez em 13/05/2015. Aduz que, não 

vendo solução para o ocorrido, procurou o Procon Municipal em 

27/05/2015, sendo informada de que a requerida “não resolvia os casos 

em que já havia negativa administrativa” (sic), o que a fez, nos dias 

27/07/2015 e 24/08/2015, efetuar reclamações via internet, junto ao site 

reclameaqui.com.br. Pontua que nova vistoria fora agendada, desta vez 

para o dia 04/09/2015, mas que nenhum técnico compareceu ao local. 

Salienta que enviou os aparelhos diretamente às suas assistências 

técnicas, tendo havido a mesma constatação em todas: “queima dos 

aparelhos, devido a uma variação de tensão (pico de tensão)”. Aduz que, 

em 12/08/2016, novo pico de energia ocasionou a queima da fonte de seu 

Notebook, e que, em uma última tentativa de solução, diz ter sido informada 

por um atendente da requerida, via SAC, que todas suas solicitações 

seriam rejeitas “por estarem fora do prazo”. Pelo exposto, requer a 

condenação da requerida a indenizar-lhe em danos materiais que, em 

dobro, importariam em R$ 2.374,38 (dois mil trezentos e setenta e quatro 

reais e trinta e oito centavos), bem como em danos morais no valor de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), sem prejuízo de demais verbas e honorários 

de sucumbência. Com a inicial vieram documentos. A autora não 

compareceu à audiência de conciliação (ID. 9945201), apresentando suas 

justificativas no ID. 10025361. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação no ID. 10018849, alegando, preliminarmente, a incompetência 

do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda, e, no Mérito, 

aduzindo, em suma, que o ressarcimento administrativo não ocorreu por 

negligencia da autora, que omitiu diversas informações; sustenta que sua 

responsabilidade se esvai com a entrega à residência, não havendo que 

se falar em irregularidade; não comprovação dos danos materiais; 

inexistência dos requisitos mínimos para indenização por danos morais, 

postulando pelo indeferimento dos pleitos iniciais, juntando documentos. 

Em sede de impugnação (ID. 11087071), a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. Intimados a manifestarem-se 

acerca da produção de provas, a requerida postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 15641153), ao passo que a autora requereu a 

designação de audiência de instrução com o fim de “apresentar todos os 

produtos que foram queimados e demonstrar sua falta de funcionalidade 

(o dano) perante o Douto Juízo.” (sic) (ID. 15906481). A autora ainda 

apresentou seus Memoriais no ID. 15906484. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
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CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório (STRJ 

- 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Tendo em vista que a 

presente demanda já se encontra MADURA para decisão, podendo ser 

resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, 

inciso I, do CPC, INDEFIRO o pleito de ID. 15906481, mesmo porque o ato 

requerido não se presta à finalidade almejada, de modo que passo, 

doravante, a apreciar a preliminar aventada e o mérito da causa. I - DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

presente preliminar não demanda qualquer aprofundamento, ao passo que 

o feito tramita pelo rito comum ordinário, de modo que a REFUTO de plano. 

II – DO MÉRITO No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Alega a autora, demonstrando documentalmente, 

que a queima dos aparelhos descritos na inicial teria ocorrido em virtude 

de variação de tensão elétrica ocorrida em sua unidade consumidora, em 

03/01/2015. Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço 

público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC). A requerida, 

portanto, responde pelos danos causados aos eletroeletrônicos de seus 

usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se verifica. Tendo em vista o arcabouço 

probatório carreado aos autos, entendo pela comprovação do nexo causal 

entre o ocorrido e os danos suportados. É que, embora não tenha sido 

confeccionado laudo pericial, há documentação suficiente a dar guarida à 

narrativa fática apresentada. O Relatório de Vistoria (ID. 9243629), muito 

embora realizado na residência de um vizinho da autora, refere-se ao 

evento danoso ocorrido na mesma data informada no petitório inaugural, 

qual seja, 03/01/2015, o que corrobora suas assertivas. Ademais, deixa 

claro que os produtos listados foram danificados em razão de “descarga 

elétrica e/ou oscilação de energia causada por um possível raio” e que 

também teria afetado casas vizinhas, danificando bens. Não bastasse 

isso, todos os Orçamentos/Laudos (IDs. 9243628 – Pág. 3, 9243626 – 

Pág. 3, 9243624 – Pág. 3 e 9243622 – Pág. 4) apresentados pela autora 

apontam como causa dos danos “variação/oscilação na rede elétrica”. 

Inobstante, a autora informa no petitório inicial diversos números de 

protocolo de reclamação (ID. 924314 – Pág. 11), os quais não foram 

impugnados pela requerida. Logo, os elementos colacionados à inicial 

demonstram defeito compatível com a descarga de energia elétrica. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

APARELHOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NOS AUTOS. MERA 

JUNTADA DE ORÇAMENTOS. PROVA ORAL E TERMO DE VISTORIA 

ESCLARECEDORES. CABÍVEL O RESSARCIMENTO DO VALOR DE UM 

DOS BENS APENAS. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS 

AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007430218 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/02/2018). (Grifamos). Superado o ponto, há de se analisar quanto à 

extensão dos danos. Aqui, ao contrário do nexo causal, não se vislumbra 

a efetiva comprovação de todos os danos alegados. Quanto ao aparelho 

telefônico matriz e os dois ramais, a Ordem de Serviço de ID. 9443624 – 

Pág. 3 conclui pela impossibilidade de reparo, ao passo que os 

documentos de ID. 9243624 e ss informam o montante de R$ 387,00 como 

sendo o menor valor dos objetos. No que tange ao Monitor de Vídeo, a 

Ordem de Serviço de ID. 9243628 – Pág. 3 aponta defeito na placa de 

alimentação, não se podendo deduzir pela imprestabilidade total, estando 

especificado apenas o preço da mão de obra (R$ 180,00). Referente ao 

aparelho de Blu-ray, a Ordem de Serviço de ID. 9243626 – Pág. 3 informa 

placa da fonte carbonizada, não de podendo, de igual modo, deduzir-se 

pela sua total ineficiência, estando especificado apenas o preço da mão 

de obra (R$ 210,00). Em relação à fonte de alimentação para Notebook, o 

Parecer Técnico de ID. 9243622 – Pág. 4 conclui pela impossibilidade de 

reparo, carreando o autor três valores quanto ao produto (ID. 9243622 e 

ss), sendo o menor de R$ 171,08. Veja-se: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE 

TENSÃO. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS. NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO APENAS EM RELAÇÃO AO FORNO ELÉTRICO, 

QUE POSSUI ORÇAMENTO NOS AUTOS E SERÁ INDENIZADO, 

CONSOANTE OS TERMOS DA SENTENÇA. COM RELAÇÃO AO TELEFONE 

SEM FIO, ALÉM DA FALTA DE ORÇAMENTO, O NEXO CAUSAL SE 

MOSTRA DUVIDOSO, POIS O APARELHO LIGA. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004790911 RS, 

Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 11/07/2014, Quarta 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2014). (Grifamos). O defeito na prestação do serviço, assim, está 

na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é 

dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante 

imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE 

ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003188984, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Em sendo assim, entendo como justa a condenação da 

requerida a indenizar o autor pelos prejuízos materiais sofridos, nos 

montantes de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), relativo às mãos de 

obra apontadas, em R$ 171,08, referente ao menor da fonte de 

alimentação e no importe de R$ 387,00 referente ao aparelho telefônico e 

seus ramais, totalizando R$ 948,80 (novecentos e quarenta e oito reais e 

oitenta centavos). Aqui, todavia, ao contrário do pleiteado pela autora, não 

há que se falar em repetição dobrada, vez que esta somente deve ser 

aplicada quando demonstrada, de forma insofismável, a má-fé do credor 

em cobrar a quantia indevida, o que não restou evidenciado nos presentes 

autos. Corroborando o entendimento supra, colaciono os julgados abaixo: 

DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- 

INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CC/2002 (ART. 940) - 

AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR 

CC/2002 (CC/2002- As sanções previstas no art. 940 - CC/2002 somente 

deverão ser aplicadas guando demonstrada, de forma insofismável, a 

má-fé do credor em demandar por quantia indevida. PROTESTO INDEVIDO. 

Pagamento da obrigação em valor superior àquele previsto na nota fiscal e 

boleto de cobrança. Depósito bancário procedido na conta do credor e 

cientificado a ele antes do prazo previsto na notificação de protesto 

enviada ao devedor. Recurso parcialmente provido.CC/2002 

(9104109052006826 SP 9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/02/2011). (grifamos). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - 

SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PAGAR O 

DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - REFORMA DO ATO 

SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO DA CONDENA ÇÃO 

COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO DA DECISÃO 

COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO 

SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. A repetição em dobro do 

indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STF 

pressupõe má-fé do credor. Assim, inexistindo provas neste sentido, 

impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador. (Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: 

Número do Protocolo: 39572 Data de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: 

DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO). (destaque nosso). Por outro 

lado, assiste razão à requerida no que tange à indenização, a título de 
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danos morais, que deve ser afastada. No caso, não restou configurada a 

violação aos direitos de personalidade da autora, refletindo meros 

transtornos e dissabores cotidianos. Não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA 

BANCÁRIA. DESCONTOS IRREGULARES. Danos morais. Ausência de 

comprovação de abalo moral suscetível de reparação. Inocorrência de 

restrição creditícia. Indenização pelos danos morais indevida. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP 

- Apelação: APL 10180834120148260007 SP 1018083-41.2014.8.26.0007 

Orgão Julgador 17ª Câmara de Direito Privado Publicação 29/04/2015 

Julgamento 28 de Abril de 2015 Relator Afonso Bráz Ementa). 

(destacamos). CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE 

FATURA COM VALOR DE MULTA PARA O CANCELAMENTO DE LINHAS 

TELEFÔNICAS. EMISSÃO DE FATURA SEM MULTA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. A parte autora postulou desconstituição de fatura com 

multa contratual devido ao cancelamento de suas linhas telefônicas, 

emissão de nova fatura com a isenção da multa, além de indenização por 

danos morais. 2. Dano moral não configurado, pois o descumprimento 

contratual não gera, de regra, essa espécie de prejuízo, e no caso 

concreto não se demonstrou ofensa a nenhum atributo da personalidade. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004418059 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/12/2013). (destacamos). Derradeiramente, calha registrar que, em se 

tratando de condenação por danos materiais, em sede de 

responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data 

do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o dos juros moratórios, em se 

tratando de obrigação ilíquida, a data da citação, consoante leciona o 

julgado abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de 

ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (destaque nosso). III - DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar 

indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 948,80 

(novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), verba esta que 

deverá ser corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 

do STJ), sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data da citação. Diante da sucumbência recíproca, distribuo 

o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora 

e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixo os 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o 

trabalho realizado e o tempo despendido, na forma do que dispõe o art. 85, 

§ 8º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009996-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003572-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR (EXECUTADO)

BENEDITA R DA SILVA VALERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003572-57.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27035624 E DOCUMENTOS, E PARA MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ RICHARD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALMEIDA SANTOS OAB - SP320657 (ADVOGADO(A))

VANESSA PINTO TECEDOR OAB - SP254142 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27369322 E DOCUMENTOS, E PARA MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004707-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSENO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão de 15 

dias. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 92827 Nr: 4245-05.1999.811.0003

 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 AFONSO ZANDONADI, ESPOLIO DE 

GERVASIO LUIZ VIDOTTI, ODETE RODRIGUES ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 92827

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida nos autos da ação de embargos de 

terceiro, promovida por EDSON ZANIN e GLÁUCIA REGINA SEVERIANO 

ZANIN - código nº 729215 - indefiro o pedido formulado pelo exequente à 

fls. 620.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, indicando bens passíveis de penhora para a garantia do 

seu crédito, sob pena de arquivamento.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 429324 Nr: 11413-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 429324

Ação Monitória convertida em Título Judicial

Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados NPL1

Executada: Luciene Gonçalves Jovino

Vistos etc.

 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL1, qualificado nos autos, requereu conversão da 

AÇÃO MONITÓRIA em EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra LUCIENE 

GONÇALVES JOVINO, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O credor foi intimado, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, porém quedou-se inerte (fls. 243, 256 e 259).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, embora devidamente intimado, quer pessoalmente, quer na pessoa 

do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor 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.

 Ex positis, considerando a inércia dos credores, que não promoveram os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 13 (treze) meses, julgo extinto o processo, com amparo 

no artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento 

das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 439493 Nr: 8160-76.2010.811.0003

 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): ITAMAR NUNES CARVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº 439493

Vistos etc.

O Parquet, por meio da cota e documentos à fls. 417/422, aduz possível 

interesse do INCRA na lide, em razão do imóvel localizar-se em 

assentamento rural, de responsabilidade daquele ente estatal.

Dessa forma, considerando que o bem, objeto da lide, é destinado à 

reforma agrária administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), autarquia integrante do corpo administrativo da 

União, sendo, assim, a matéria deve ser posicionada, necessariamente, de 

acordo com a norma prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que 

estabelece a competência da Justiça Federal, nestes termos:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Inexistindo, assim, legislação que enquadre a matéria versada na presente 

lide como de competência da Justiça Estadual, esta não pode apreciar e 

julgar o processo, sendo nulos todos os atos processuais efetuados no 

seu âmbito.
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 Ainda, como se trata de competência em razão da matéria, portanto, de 

natureza absoluta, possível a declaração de incompetência ‘ex officio’.

Dessa forma, declino a competência para processar e julgar, a presente 

demanda, ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca.

Remeta os autos ao distribuidor para baixa e comunicações necessárias 

e, após, envio ao Juízo competente.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445822 Nr: 1004-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DUARTE VASCONCELOS, VM VIEIRA 

MAGALHAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EDUARDO MAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Código nº 445822

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor. Determino que a srª Gestora 

promova os atos necessários para apontamento do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor informado à fls. 

180.

Deverá o exequente promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

do executado para garantia da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445964 Nr: 1146-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAT RETIFICA DE MOTORES LTDA, 

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 445964

 Vistos etc.

A conclusão dos autos não tem razão de ser, porquanto sequer houve a 

certificação do decurso do prazo da intimação à fls. 182.

Ora, conforme disciplinada na Ordem Serviço emitida por esta Magistrada 

e as disposições contidas na CNGC, a simples existência de petição e/ou 

certidão da Gestora não tem o condão de dar azo à conclusão do 

processo ao gabinete.

É preciso que se faça uma efetiva e concreta triagem para dar os 

impulsos por ATO DO GESTOR, sendo certo que os processos 

encaminhados ao gabinete da Juíza devem ser, necessariamente, para a 

prolação de decisões interlocutórias e/ou sentenças.

Intime o exequente para promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 814357 Nr: 997-35.2016.811.0003

 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: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15686/A, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:OAB/MT15684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 Código nº 814357

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Mercedes Benz do Brasil S/A

 Executada: Interiorana Transportes Ltda

Vistos etc.

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de 

INTERIORANA TRANSPORTES LTDA, também qualificada no processo, 

visando receber a importância de R$ 198.536,72.

 A executada cumpriu espontaneamente a obrigação, na forma 

estabelecida no artigo 523, do CPC, ou seja, conforme se vê à fls. 139. 

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a executada na verba honorária, 

vez que o pagamento do débito se deu dentro do prazo legal. Transitada 

em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 814748 Nr: 1119-48.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 Código nº. 814748

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

70).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 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 (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 927369 Nr: 3971-40.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON COLETTI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO PONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA 

- OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 927369

Vistos etc.

Recebo os embargos para discussão. Compulsando os autos da 

execução em apenso, observa-se que o Juízo não se encontra seguro, 

não estando, assim, presentes os requisitos do § 1º, do artigo 919, do 

CPC, razão pela qual indefiro o efetivo suspensivo pleiteado.

Intime o embargado, na pessoa de seu advogado regularmente constituído 

nos autos, para oferecer impugnação no prazo legal, querendo.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que ele 

comprova sua condição de hipossuficiente.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732304 Nr: 12539-55.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI PEREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 732304

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pelo autor à fls. 69, vez que totalmente 

dissociado do objeto da lide.

Intime o requerente, pessoalmente, por ARMP, bem como, seu patrono, 

pelo DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 729550 Nr: 10222-84.2013.811.0003

 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: DEUSELITE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA, SOMED 

COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE 

PLANOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO SILVA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 14.553, LEONARDO DISCONZI 

MARTINS - OAB:OAB/MS 12.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, MARCO 

AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:MT/5984, PALOVA AMISSES 

PARREIRA - OAB:55.542/MG

 Código nº. 729550

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 908/909 e 910), cujo 

feito tramitou na forma física até o trânsito em julgado da decisão 

terminativa do feito (fls. 903).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 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 (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 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

 Código nº 776743

Vistos etc.

Considerando que o exequente já foi imitido na posse dos imóveis, objetos 

da lide, defiro o pedido formulado à fls. 203/204.

Determino que o CRI local promova, incontinenti, a transferência da 

titularidade dos imóveis, objetos das matrículas nº 72.137 e 71.876, a 

favor de Epaminondas Correia de Oliveira Júnior.

Cumprida esta decisão, encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 795523 Nr: 12605-64.2015.811.0003

 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: DEUZUITA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Código nº 795523

Vistos etc.

Considerando que o patrono da autora efetuou carga do processo, com 

decurso de prazo para a ré manifestar-se nos autos, defiro o pedido de 

restituição do prazo na forma requerida à fls. 123.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426704 Nr: 8849-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR, EDNALDO DE 

CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 IMPULSIONO OS AUTOS para intimação das partes para ciência da 

informação do Juízo da Quarta Vara Cível desta comarca - fls. 757/763 - e 

manifestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101404 Nr: 13369-12.1999.811.0003

 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): JOAO GONCALVES MEDEIROS, PAULO LUIZ 

DE MORAES, EDILSON GONÇALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA 

MAGESTE - OAB:44213, FERNANDO MEDICI JUNIOR - OAB:32858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE DA DECISÃO DE FLS. 723, 

A SEGUIR TRANSCRITA:Vistos etc.1.0 - Cumprida a determinação judicial 

pelo Sistema BacenJud, houve o bloqueio de valores na conta bancária 

dos executados, no importe total de R$ 392,72 (trezentos e noventa e dois 

reais e setenta e dois centavos). Portanto, vê-se que o quantum 

bloqueado é totalmente irrisório, pois representa quantia inferior à 

executada, não satisfazendo nem as despesas dispendida com as custas 

processuais. Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os 

princípios da razoabilidade e da adequação, determino o imediato 

desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.2.0 - Com 

a efetivação de bloqueio de veículos pelo Sistema Renajud, intime os 

executados e o exequente, na pessoa de seus patronos constituídos, via 

DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.3.0 - Desentranhe as 

informações positivas obtidas pelo Sistema Infojud, arquivando em pasta 

própria, certificando-se.Após, dê-se vista ao credor, em cartório, 

preservado o sigilo das informações.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 16 

de dezembro de 2019.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI- JUÍZA 

DE DIREITO, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES DA 

RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439327 Nr: 7994-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO AGUIAR SANT ANNA, LUCIANA AGUIAR 

SANT ANNA SIQUERI, FABIANO VICTOR SIQUERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL APRILE LEME - 

OAB:190169/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 IMPULSIONO OS AUTOS para intimação das partes para ciência da 

informação do Juizo da Quarta Vara Cível desta comarca, fls. 199/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432578 Nr: 1243-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - OAB:10819

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS 

, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 441492 Nr: 10162-19.2010.811.0003

 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): BONFANTE & DORNELLES DE OLIVEIRA LTDA 

ME, ELAINE CRISTINA MARTINS BONFANTE, AURELIO MARCOS SALES, 

IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, FLAVIO GENTIL BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O, LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Código nº. 441492.

 Vistos etc.

 I- Mantenho a decisão à fls. 279/280, pelos seus próprios fundamentos.

II- Seguem, em separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de 

Justiça.

 Rondonópolis-MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417751 Nr: 199-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, ODAIR JOSE DA SILVA, LIDIANE ALVES LINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE DA DECISÃO DE FLS. 231, 

A SEGUIR TRANSCRITA:Vistos etc.I - Cumprida a determinação judicial 

com a efetivação de bloqueio de veículos, intime a executada e o 

exequente, na pessoa de seus patronos constituídos, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.II – Desentranhe as informações 

positivas obtidas pelo Sistema Infojud, arquivando em pasta própria, 

certificando-se.III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o 

sigilo das informações.IV – Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de 

dezembro de 2019.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DAS 

INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418050 Nr: 516-19.2009.811.0003

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MATEUS DOS SANTOS, R MATEUS 

DOS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS, 

BEM COMO PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO , 

INDICANDO OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA SATISFAÇÃO 

DA DÍVIDA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421426 Nr: 3657-46.2009.811.0003

 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): EDER MAIA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748025 Nr: 6705-37.2014.811.0003

 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, CLEBERSON DALLEGRAVE, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

18.03.2020 ÀS 14H00 PARA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA, 

CONFORME EDITAL DE FLS. 233/235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 - OAB:14032/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS para intimação da parte credora para que 

comprove o registro da penhora - fls. 339, no prazo de 05 (cinco) dias; 

bem como para ciência da informação do Juízo da Quarta Vara Cível desta 

comarca - fls. 342/347, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726704 Nr: 7624-60.2013.811.0003

 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: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT - ME, NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727568 Nr: 8439-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDE ROBERTO GRANATO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE ACERCA DAS 

INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS, BEM COMO 

PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, INDICANDO 

OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719319 Nr: 349-60.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSALINO LOPES, JULIA BENÍCIA 

DA SILVA LOPES, LUCAS ALVES NASCIMENTO, IZABELA ALVES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722275 Nr: 3289-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA, IDIMAR RODRIGUES, PAULA 

CAROLINE FONSECA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787063 Nr: 9028-78.2015.811.0003

 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): G R DUTRA ME, GILMA REZENDE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE DA DECISAO DE FLS. 138, 

A SEGUIR TRANSCRITA:I - Cumprida a determinação judicial com a 

efetivação de bloqueio de veículos, intime o executado Gilma Rezende 

Dutra, via ARMP e o exequente, na pessoa de seu patrono constituído, via 

DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.II – Desentranhe as 

informações positivas obtidas pelo Sistema Infojud, arquivando em pasta 

própria, certificando-se.III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, 

preservado o sigilo das informações.IV – Intime. Cumpra. 
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Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIRE, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

DA RECEITA FEDERAL DESENTRANHADAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812012 Nr: 95-82.2016.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817558 Nr: 2073-94.2016.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AUTO VIDROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888567 Nr: 1202-93.2018.811.0003

 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: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

 Código Processo nº. 888567

Vistos etc.

SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, já 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE SERVISÃO DE 

PASSAGEM DE COLETOR PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de GUMERCINO DUARTE, 

também qualificado no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 174/176).

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. Defiro o pedido de levantamento 

da quantia no importe de R$ 3.937,08 (três mil novecentos e trinta e sete 

reais e oito centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 180, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas 

processuais. Decorrido o prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de outubro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 933139 Nr: 5784-05.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VALE GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURIDADE DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 Código nº 933139

Vistos etc.

Recebo os embargos para discussão. Compulsando os autos da 

execução em apenso, observa-se que o Juízo encontra-se seguro, 

estando, assim, presentes os requisitos do § 1º, do artigo 919, do CPC, 

razão pela qual defiro o efetivo suspensivo pleiteado, isto em relação ao 

imóvel objeto dos embargos.

Intime o embargado, na pessoa de seu advogado regularmente constituído 

nos autos, para oferecer impugnação no prazo legal, querendo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 308-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS, SILVIA HELENA 

CARNEIRO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Código nº 65299

Vistos etc.

Diferentemente do alegado pela credora à fls. 999/1002, à fls. 996 e 

996-verso, constam as restrições determinadas por este Juízo, razão pela 

qual indefiro o pedido ali formulado.

Intime a exequente, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado constituído, para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de penhora para a 

garantia da dívida, sob pena de arquivamento.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 294500 Nr: 8981-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURIDADE DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VALE GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Código nº 294500

Vistos etc.

Defiro o pedido, parcialmente, os pedidos formulados pelo credora à fls. 

234. Expeça mandado de avaliação dos imóveis objeto das matrículas nº 

23.580 e 35.848, do CRI local, já penhorados nos autos.

Relativamente ao imóvel, objeto da matrícula 23.580, foi concedido efeito 

suspensivo nos autos da ação de embargos à execução em apenso, 
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código nº 933139.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013939-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CHAVARELLI CASSERE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL 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: ZONA 02 Diligência: ID. 29857420 EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI PROCESSO n. 1013939-77.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 21.991,08 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIANA 

CHAVARELLI CASSERE Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, 584, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o 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, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): 

ESPÉCIE: CAMINHONETA MARCA/MODELO: RENAULT/DUSTER 

DYNAMIQUE 2.0 16V HIFLE ANO: 2014/2014 CHASSI: 

93YHSR2L6EJ289755 PLACA: FNA1880 COR: BRANCA DEPOSITÁRIO 

DESIGNADO: credor VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 

21.991,08 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com 

citação, efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente 

(parcelas vencidas e vincendas), de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da 

requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) 

dias, contados da execução da liminar com citação. 4. A requerida poderá 

contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entender 

direito. 5. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A 

contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 

7. 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, 5 de 

março de 2020. (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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003246-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003246-97.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NTX 0462) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 
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05 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006612-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDILEIA SALES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006612-81.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar as preliminares arguidas pela ré. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000293-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

ORGANIZACAO CONTABIL ALIANCA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000293-05.2016.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar de 

carência da ação por ausência de dano moral, suscitada pela primeira 

requerida, é matéria que se confunde com o mérito e com ele será 

analisado por ocasião da prolação de sentença. Rejeito a preliminar. 

Considerando a certidão sob o Id. 14723625, deixo de conhecer da 

reconvenção apresentada pela segunda requerida. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da existência do débito, do dano e do nexo causal. 

Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas. Designo audiência de instrução para o dia 

02 de junho de 2020 às 15h30. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15. Quando do depósito 

do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria 

parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser 

intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo 

que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência 

do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não 

haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio 

em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta 

precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008397-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008397-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar de 

ausência de condição da ação e falta de interesse de agir são totalmente 

insubsistentes, vez que da leitura da peça vestibular resta claro o objetivo 

perseguido pela autora, cujo objeto restou amplamente impugnado desde a 

contestação, sendo que o pedido da parte autora encontra guarida no 

ordenamento jurídico pátrio. Ademais, é ponto incontroverso a ocorrência 

de vínculo contratual entre as partes, restando clarividente nos autos a 

responsabilidade das rés, em caso de suposto prejuízo causado à 

demandante. Se há discussão sobre a existência de danos, obviamente é 

a autora parte legítima para figurar no pólo ativo da demanda e, ainda, 

possui legítimo interesse em propor a demanda judicial objetivando o 
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devido ressarcimento. Rejeito as preliminares. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro a produção de prova 

oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas. Designo audiência de instrução para o dia 02 de junho de 

2020 às 14h00. Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato 

para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não 

comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15. Quando do depósito do rol deverá 

informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual 

comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada por 

via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o 

caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do senhor 

oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002345-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY WERICK CONCEICAO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002345-71.2016.8.11.0003) Vistos etc. A exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, 

e 854, do CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a 

penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em 

contas de depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

19631187, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003962-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES OAB - 694.175.121-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1003962-95.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - A 

embargante/requerida requereu a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Entretanto 

não trouxe qualquer documento comprobatório. Dessa forma, determino 

que a embargante/requerida para comprovar o estado de sua 

miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia das três últimas 

declarações de imposto de renda, cópia da última anotação de sua CTPS e 

certidão negativa de bens, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2.0 - Indefiro o pedido de 

chamamento ao processo (Num. 16572966) vez que o caso dos autos não 

se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 130 

do CPC. 3.0 – Consta nos autos que a embargante/requerida pugnou pela 

produção da prova testemunhal, juntado o respectivo rol no Num. 

24494396. O artigo 447, do CPC dispõe o seguinte: “Art. 447. Podem depor 

como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou 

suspeitas. (...) § 2º São impedidos: I - o cônjuge, o companheiro, o 

ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro 

grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o 

exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da 

pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute 

necessária ao julgamento do mérito; (...).” As testemunhas arroladas se 

tratam da mãe e do tio materno da embargante, que segundo a norma 

supra são pessoas impedidas de depor em juízo. Assim, oportunizo a 

embargante o prazo de 05 (cinco) dias, para declinar se pretende a oitiva 

de outras testemunhas, além daquelas descritas no feito. 4.0 – Intime as 

partes para que informem acerca da possibilidade de acordo, juntando 

eventual proposta, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002909-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002909-79.2018.8.11.0003) Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos e em busca da verdade real, converto o julgamento 

em diligência e determino a expedição de ofícios: a) Caixa Econômica 

Federal, agência 1308, situada na Rua Valdir Rabelo, n° 773, Centro, Barra 

do Garças/MT, a fim de encaminhar a este juízo os extratos bancários da 

conta n° 40420-8, supostamente no nome da autora, nos períodos 

compreendidos entre abril de 2013 a junho de 2014, juntamente com as 

cópias dos documentos pessoais para abertura da conta vindicada. b) 

Caixa Econômica Federal, agência 614, situada na Rua Arnaldo E. de 

Figueiredo, n° 262, Centro, Rondonópolis/MT, a fim de que encaminhe a 

este juízo os extratos bancários da conta n° 45753-1, supostamente no 

nome da autora, nos períodos compreendidos entre junho de 2014 a 

março de 2015, juntamente com as cópias dos documentos pessoais para 

abertura da conta vindicada. Instruam os ofícios com as documentações 

pessoais da demandante, todos no prazo de 05 (cinco) dias. Acostados 

aos autos as documentações, dê-se vista às partes. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006293-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEIGLISON NASCIMENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA KOGLER CIGERZA (REU)

SIMONE ALVES MARTINS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006293-84.2017.8.11.0003) Vistos etc. A requerida Juliana 

Kogler Cigerza foi devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme 

consta da certidão do Id. 23895847. Assim, decreto sua revelia, sendo 

que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. 

Considerando que as tentativas de citação da requerida Simone Alves 

Martins restou infrutífera e a autora não logrou êxito em localizar o atual 

paradeiro da mesma, hei por bem deferir a citação por edital de Maronita 

Francisca da Silva, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a autora é beneficiária 

da Justiça Gratuita. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 05 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005099-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES DAS NEVES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON JHONATAN DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. J. DE BRITO - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005099-78.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006177-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006177-78.2018.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando os 

autos em epígrafe, converto o julgamento em diligência e determino que a 

autora informe a este juízo se houve a retira dos bens móveis, objetos da 

lide e se caso negativo, declinar as suas localizações, como também 

trazer o comprovante de pagamento das 02 (duas) barras de ferro no 

valor de R$ 199,36 (cento e noventa e nove reais e trinta e seis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo alhures, intime a 

requerida para acostar ao presente feito, a cópia da nota fiscal referente 

a compra vindicada, o orçamento original do material e o canhoto da 

entrega, todos pormenorizados. Acostado as documentações nos autos, 

dê-se vistas as partes. Após, volte-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000551-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AURELIANA VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000551-44.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

em caso de acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela 

embargante/requerente, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime a embargada/requerida, na pessoa de seu patrono constituído para, 

querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

1.023, §2º, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013379-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013379-72.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Considerando 

o pedido formulado pelo requerido, intime-o para comprovar que preenche 

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando as três últimas declarações de Imposto de Renda, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena 

de indeferimento do pleito. 2.0 - Defiro o pedido de penhora do imóvel (Id. 

26274903), objeto da matrícula nº 20.997, do CRI desta urbe. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, 

§ 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência. Formalizada a constrição judicial, 

intime o devedor, bem como os credores hipotecários. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005328-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES LAROCA VENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005328-72.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da 2ª requerida Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia 

Ltda – ME restou infrutífera e a autora não logrou êxito em localizar o atual 

paradeiro da mesma, hei por bem deferir a citação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, 

observando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis MT, 05 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002921-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002921-93.2018.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando os 

autos em epígrafe, vislumbro que tem-se a informação do falecimento do 

requerido, desse modo, intime o autor para que traga ao presente feito a 

certidão de óbito citado, bem como o termo de inventariante e em caso 

negativo, declinar quem são os herdeiros legítimos à lide, no prazo de 10 

(dez) dias. Os demais pedidos (Id. 16570539), serão apreciados após o 

cumprimento da decisão supra. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis MT, 05 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012598-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOZAR REUTOV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012598-16.2019.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

finalidade da carta precatória (Id. 25004171), oficie o juízo deprecante com 

o objetivo de encaminhar a este juízo, o auto de avaliação dos bens, bem 

como a decisão homologatória e por fim o valor do débito atualizado. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009895-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009895-15.2019.8.11.0003) Vistos etc. De proêmio consigo 

que, fora oportunizado a parte exequente a apresentação da 

comprovação do recolhimento das custas (Id. 23795526), o qual fora 

efetuado, não acarretando qualquer prejuízo processual e/ou material às 

partes, sendo certo que o não conhecimento do petitório seria no caso da 

ausência do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos, desse 

modo: I - Cite o executado para pagamento do débito, no prazo de 03 

(três) dias. II - Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, 

os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento 

do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por 

cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da 

execução levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado 

do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o 

pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 

(três) dias, proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos 

bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for 

encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 
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10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002644-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA NUNES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002644-14.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Bianca Nunes Lemes Requerida: Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. 

BIANCA NUNES LEMES, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também 

qualificada no processo, visando obter a declaração de inexistência de 

dívida e ressarcimento pelos danos sofridos, em razão da cobrança 

indevida e do apontamento negativo do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. A autora aduz ter realizado vestibular junto a requerida para o 

curso de embelezamento, efetuando o pagamento da inscrição no valor de 

R$ 19,90. Aduz que foi aprovada, mas desistiu de realizar a matrícula do 

curso. Que em janeiro/2017 passou a receber ligações cobrando o débito 

de R$ 237,09. Aduz que procurou a ré para esclarecimentos, efetuando o 

protocolo para cancelamento do boleto de cobrança e da matrícula. Alega 

que foi surpreendida com a informação de que seu nome constava no 

cadastrado negativo de crédito, por apontamento feito pela ré referente a 

dívida no importe de R$ 221,12, com vencimento em 08.11.2016, referente 

ao contrato nº 029873. Diz que, não efetivou a matrícula no referido curso, 

não tendo, portanto, usufruído dos serviços educacionais prestados pela 

requerida, razão pela qual entende ser indevido lançamento do seu nome 

no rol dos maus pagadores. Informa ter protocolado reclamação junto ao 

PROCON. Sustenta a dimensão do dano sofrido porque seu nome foi 

negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. 

Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de 

tutela provisória foi indeferido (Num. 11283294). Citada, a requerida 

apresentou defesa (Num. 13023783). Sustenta que a autora contratou 

seus serviços, mediante pagamento da matrícula e que o pedido de 

cancelamento somente se deu em 24.11.2016. Alega exercício regular de 

direito para o apontamento do nome da contratante no rol dos 

inadimplentes. Argui a inexistência de nexo causal entre o ato ilícito e o 

alegado dano. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera. 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 

330, 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 objeto da lide cinge-se no pedido de 

declaração de inexistência de débito e ressarcimento de danos morais em 

face da restrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. 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."[1] 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.[2] 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..."[3] 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..." [4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja quanto 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"[5] No caso dos 

autos, restou incontroverso que a requerida inscreveu o nome da 

demandante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos 

da prestação de serviços educacionais. A requerente, por sua vez, 

sustenta a inexistência da prestação dos serviços, vez que não 

formalizou a matrícula para o curso de embelezamento, mesmo aprovada 

no exame vestibular. Ora, diante da afirmação da autora, de negativa da 

contratação e prestação do serviço educacional, caberia à ré demonstrar 

o contrário, porém ela se limita em alegar que houve o pagamento da 

matrícula do curso e que a requerente somente formalizou o cancelou dos 

serviços em 24.11.2016. Consta do requerimento de cancelamento, 

assinado pela demandante (Num. 13023783 - Pág. 3), a seguinte 

afirmação: "Estou ciente de que a vaga ficou disponível e as mensalidades 

poderão ser cobradas até o mês da assinatura deste requerimento, 

acrescidos de 10% de multa sobre as mensalidades vincendas (a vencer) 

e eventuais bolsas concedidas. Para alunos calouros que cancelarem o 

curso antes do início das aulas, as mensalidades e multas serão 

canceladas (...) " (grifei) Ora, se não houve a efetivação da matrícula, e 

se a requerente não frequentou as salas de aulas, não há que se falar em 

prestação de serviços, bem como, indevida é a cobrança dos serviços, 

vez que não prestados. A ré não trouxe nenhum documento a dar azo à 
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tese defensiva, vez que não logrou êxito em demonstrar a existência da 

relação jurídica entre as partes, onde tal vem embasada em informações 

unilaterais lançadas em sistema de controle de dados; e só. Por certo, 

competia tão somente à ré, antes de tomar a grave medida de inscrever o 

nome da autora nos cadastros de maus pagadores, lançar mão de todos 

os meios que tinha ao seu alcance para verificar, com segurança, se 

existia ou não o débito por parte daquela e, inclusive, se teria havido, de 

fato, a confirmação da matrícula e a presença do aluno em sala de aula, o 

que certamente não fez. Cumpre registrar, que a responsabilidade da ré 

pelo evento descrito nos autos é objetiva; independe de comprovação e 

decorre do próprio risco da atividade que desenvolve, de modo que 

mesmo que tivesse agido com cautela, o que sequer conseguiu 

comprovar, ainda responderia pelos danos causados a demandante. 

Nesse sentido a jurisprudência: “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. 

CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM". I - O 

reconhecimento, por parte do banco réu, de que o contrato em discussão 

foi celebrado por estelionatário e mediante fraude dispensa a produção de 

outras provas nesse sentido, a teor do art. 334 do CPC. II - A celebração 

do negócio por terceiro, mediante fraude, não afasta o dever de indenizar 

da empresa que promoveu a inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito. III - A inclusão indevida em cadastros negativos, sem que se 

haja inscrição anterior, dá ensejo à indenização pelos danos morais 

sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação 

dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática 

reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, sem configurar enriquecimento 

sem causa do destinatário da reparação. (TJMG- Apelação Cível 

1.0086.12.003607-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA 

CÍVEL)” Fato é que a única responsável pela negativação ora discutida foi 

a própria ré, em razão da sua conduta inegavelmente descuidada de 

providenciar a inclusão do nome da autora no cadastro de maus 

pagadores, não se certificando da existência do débito e nem mesmo se a 

contratação foi realmente firmada por aquela. Dessa forma, restou clara e 

inegável a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao 

contrato discutido nos autos e a ausência de débito por parte da 

demandante e, via de consequência, a total irregularidade da inscrição do 

nome desta nos cadastros de proteção ao crédito e a configuração do 

dano moral, o qual inclusive é presumido e decorre da própria negativação 

injusta, razão pela qual se faz plenamente cabível e oportuna a 

indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os 

prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência 

para a ré. Válido citar jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: 

“INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - DANO MORAL. Presume-se o dano moral causado pela 

inscrição indevida. A indenização é antes punitiva do que compensatória. 

(EMBARGOS INFRINGENTES N° 1.0024.06.008197-3/004 em ApCível nº 

1.0024.06.008197-3/003 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

EMBARGANTE(S): CDL CÂMARA DIRIGENTES LOJISTAS BELO 

HORIZONTE - EMBARGADO(A)(S): JONAS DIAS CARVALHO - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. FABIO MAIA VIANI)” E também do STJ: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

OCORRÊNCIA. OUTROS REGISTROS. PECULIARIDADE QUE REFLETE 

SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - O dano moral decorre do próprio 

ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

sendo a existência de outros registros peculiaridade que reflete sobre a 

fixação do "quantum" indenizatório. II - Recurso especial conhecido e 

provido. (RESP 323356 / SC; MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA)." No que diz respeito ao quantum da indenização a ser 

prestada, embora a quantificação não possua critérios fixos e 

determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias peculiares do caso. No caso dos autos, não há 

como negar a lesividade da inscrição indevida do nome da requerente nos 

cadastros de maus pagadores, a qual foi promovida pela ré; assim como 

também não se pode ignorar a necessidade de ser imposta a esta última 

uma punição tal que consiga, efetivamente, adverti-la e desestimulá-la a 

práticas semelhantes. Aliás, não há como desconsiderar a notoriedade do 

costume que possuem as empresas prestadoras de serviços, como a ré, 

de não procurarem, efetivamente, evitar a conduta lesiva da negativação, 

causando inúmeros prejuízos aos consumidores e ensejando a 

propositura de várias ações para a reparação dos danos provocados, 

para depois, quando acionadas judicialmente, tentarem afastar as suas 

responsabilidades com fundamento na ausência de ato ilícito ou na não 

comprovação do dano moral ou, ainda, na culpa da própria vítima em 

relação ao evento danoso, dados estes que acabam revelando a 

necessidade de ser fixada uma indenização mais significativa, que 

funcionará, sobretudo, para inibir novas e similares condutas. 

Sopesando-se todas as considerações acima feitas e sendo bastante 

razoável a fixação da reparação indenizatória no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cujo valor revela-se adequado aos propósitos aos quais 

a indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido da exordial. Declaro a inexistência da dívida de R$ 

221,12 (duzentos e vinte e um reais e doze centavos), com vencimento 

em 08.11.2016, referente ao contrato nº 029873 (Num. 6721229). Oficie 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a baixa definitiva do 

débito acima mencionado. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da demandada, bem como da requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a 

favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou a este 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a 

partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de 

dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, 

ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor da patrona da autora em verba que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado encaminhe o feito ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] cfr. 

Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. [2] cf. voto do Min. Athos 

Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [3] in Instituições de Direito 

Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 235. [4] Caio Mário, ob. cit., 

pág. 316. [5] aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002785-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BECK SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código nº 1002785-62.2019 Vistos etc. A executada, amparada em 

exceção de pré-executividade (id. 22255608), trouxe ao juízo o argumento 

de nulidade da execução em face da sua ilegitimidade passiva; e, iliquidez, 

incerteza e inexigibilidade do título. Para dar azo as suas assertivas, 

invocam decisão proferida na seara administrativa, em defesa 

administrativa, pela Secretaria de Estado do Meio Ambienta - SEMA. 

Instado a manifestar-se o excepto/exequente quedou-se inerte. (id. 

28775383). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Trata-se de 

execução fiscal distribuída, originariamente, para a Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a qual declinou da 

competência para este Terceira Vara Cível em razão da matéria - Multa por 

Crime Ambiental. (id. 28950011) De início, destaca-se que a matéria é 

passível de discussão em exceção de pré-executividade, pois independe 

de dilação probatória, sendo necessária apenas a análise de documento já 

existente nos autos, a saber, a própria CDA, para se verificar, no caso 

concreto, se válida a inscrição em dívida ativa multa anulada em 

procedimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) no enunciado de sua Súmula nº 393, "a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória." Não há impedimento a analisar matéria fática em sede 

de exceção de pré-executividade, desde que a prova venha constituída 

de plano. O que se impede discutir em tal via sejam questões que 

demandam dilação probatória, pois inviável que a ação executiva seja 

paralisada para análise e aprofundamento de matérias que poderiam ser 

discutidas em sede de embargos. Aqui, como dito, foi arguida em exceção 

de pré-executividade a nulidade da CDA. Tal questão refere-se, portanto, 

à vício de competência na inscrição do débito em dívida ativa, cujas 
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provas documentais necessárias ao deslinde do feito vieram já 

constituídas, não demandando dilação probatória. A matéria em exame tem 

por objeto a iliquidez do título que instrui a demanda executiva. Inicialmente, 

frise-se, que a finalidade da exceção de pré-executividade é que sejam 

reexaminados os requisitos da execução após o deferimento da inicial. 

Sendo assim, as matérias arguíveis são, por consequência lógica, as de 

ordem pública conhecíveis de ofício pelo Julgador, repisa-se. A demanda 

executiva é instruída com uma Certidão de Dívida Ativa - CDA - de nº 

2017930, datada de 11/05/2017, originária do Auto de Infração nº 105686, 

de 18/06/2008. Da análise do procedimento administrativa e documentos 

nº 336422/2008, observa-se que o auto de infração nº 105686 foi 

expedido contra a pessoa jurídica de CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA SÃO 

JOSÉ LTDA, portadora do CNPJ nº 03.995.566/0001-01, com sede na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2.754, 17º andar, Centro, Cuiabá/MT, pessoa jurídica 

totalmente diversa da excipiente/executada. (id. 22255620) Não bastasse 

isso, a autuada - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA - 

apresentou defesa administrativa junto ao órgão fiscalizador - SEMA - por 

meio do processo nº 336470/2.008 - Auto de Infração nº 105686 - 

conforme se vê pelo id. 22255620 - página 10/18. A Superintendência de 

Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA ao proferir 

decisão sobre a defesa administrativa, de nº 1256/SPA/SEMA/2008, 

concluiu que (id. 22255620, páginas 27/34): verbis "(...) IV. DA DECISÃO 

Do exposto, com base na fundamentação retro, DECIDIMOS: 1) Pela 

ANULAÇÃO do Auto de Infração nº 105686, de 20/05/08, com fulcro na 

fundamentação acima exposta, e ainda, em conformidade com a Lei de 

Processo Administrativo Estadual - Lei nº 7.692/2002, pelo consequente 

ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo de nº 336470/2008..." (grifos 

no original) A decisão alhures, foi devidamente homologada pelo sr. 

Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental, conforme se vê no id. 

22255620, página 35. E mais, em 08/01/2009, a SEMA comunicou a 

Construtora e Imobiliária São José Ltda da anulação do auto de infração nº 

105.686, de 20/05/2008, conforme ofício no id. 22255620, página 36. Ora, 

ao abraçar a tese da responsabilidade tributária é mister que demonstre a 

Fazenda Estadual a condição de responsável tributário da 

excipiente/devedora, de outra forma, estaria a se conceder um poder de 

imputação de penalidades tributárias a qualquer pessoa/proprietário de 

propriedade na região fiscalizada, o que é inconstitucional. Nesse sentido: 

EMENTA: Embargos à Execução Fiscal - Penhora - Bem imóvel em outro 

Estado - Legalidade - Auto de infração - Pessoa diversa da autuada - 

Inexistência de prova de responsabilidade solidária - Ilegitimidade passiva. 

- É válida a penhora realizada em bem imóvel localizado em outro Estado 

da Federação, mesmo que não ocorra a inscrição da penhora no 

respectivo Registro de Imóveis. - Sendo o executado pessoa diversa 

daquelas constantes do Auto de infração, incumbe ao exeqüente a 

demonstração de sua responsabilidade tributária. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

000.124.646-1/00 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): 1º) JD DA 

2ª VARA DA FAZENDA, FALÊNCIAS, CONCORDATAS E REGISTROS 

PÚBLICOS DA COMARCA DE CONTAGEM, 2º) FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(S): BICALHO CEREAIS LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. ABREU LEITE Destarte, não comprovada a 

literalidade da dívida líquida, certa e exigível, bem como, a legitimidade 

passiva ad causam, em face da anulação do auto de infração na seara 

administrativa, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que título exequendo 

não se reveste certeza, liquidez e exigibilidade. A jurisprudência não 

discrepa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO CITRA PETITA - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - INDEFERIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 

ART. 803, I, DO CPC - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O julgamento 

citra petita aperfeiçoa-se quando o Magistrado deixa de apreciar um 

pedido, oportunizando a aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC. 2. A 

condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de uma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 3. A CDA fundada em crédito 

tributário cuja exigibilidade está suspensa por decisão judicial não constitui 

título executivo hábil para embasar a execução fiscal (art. 803, inciso I, do 

CPC). REMESSA NECESSÁRIA-CV Nº 1.0000.19.110313-4/001 - 

COMARCA DE CONTAGEM - AUTOR(ES)(A)S: ORGANIZACOES 

BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - RÉ(U)

(S): MUNICÍPIO DE CONTAGEM. E mais, instado a manifestar-se sobre a 

exceção e documentos, o exequente quedou-se inerte. Pelo exposto, 

acolho a exceção de pré-executividade e, via de conseqüência, com base 

no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, julgo extinto o processo de execução. 

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Havendo decurso de prazo com ou sem 

interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo ad quem 

para o reexame necessário. P.R.I.C. Rondonópolis, 05 de março de 2.020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES GUIMARAES (REU)

EDILSON PRUDENCIO DE SENA (REU)

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000496-30.2017.8.11.0003) Ação de Cobrança 

Requerente: Banco do Brasil Requeridos: Prosystem Informática Ltda – 

Me, Edilson Prudêncio de Sena e Bruno Menezes Guimarães Vistos etc. 

BANCO DO BRASIL S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA contra PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA – ME e outros, 

também qualificados no processo, visando o recebimento de crédito 

atualizado no valor de R$ 114.651,65 (cento e catorze mil, seiscentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). O autor aduz que 

formalizou com a 1ª demandada, o Termo de Adesão ao Regulamento do 

Cartão BNDES nº 297.005.771 (número da aprovação), com o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) no dia 04.05.2011. Posteriormente, assinaram 

outro Termo de Adesão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dia 

09.07.2012 e por último firmaram novo Termo de Adesão no importe de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), no dia 05.06.2014, todos no mesmo cartão 

citado. Alega que os réus tornaram-se inadimplentes no valor total de R$ 

114.651,65 (cento e catorze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

sessenta e cinco centavos), tendo buscado todos os meios para a 

recuperação do crédito, o que foi infrutífero. Requer a procedência do 

pleito inicial. Juntou documentos. Citados, os requeridos apresentaram a 

contestação (Id. 12716111). Preliminarmente, aduz a nulidade de citação. 

No mérito, alegam que o contrato firmado entre as partes é de adesão e a 

incidência do CDC. Arguem a cobrança de juros abusivos; capitalização 

indevida de juros; e, existência de cláusulas abusivas. Requerem a 

improcedência da demanda. Tréplica (Id. 17967103). Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Ids. 23886319 e 24128645). 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. A ação proposta 

é ordinária de cobrança onde, por meio do processo de conhecimento, o 

autor busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo 

judicial. Não se trata de executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam 
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judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. 

Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo 

artigo 798 do Código de Processo Civil, para que o credor instrua a 

execução com o título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou 

termo. Com a inicial o autor juntou o Termo de Adesão ao Regulamento do 

Cartão BNDES n° 297.005.771 (número da aprovação), o qual se encontra 

devidamente assinada pelos requeridos, bem como os extratos bancários 

que demonstram os valores atualizados dos débitos, cujo saldo devedor, 

em 16.02.2017, perfazia o montante de R$ 114.651,65 (cento e catorze 

mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). 

Afirma que a primeira ré fez uso dos limites que tinha a sua disposição, 

porém não efetuou os pagamentos nos respectivos vencimentos. Neste 

contexto, ao propor a ação ordinária de cobrança, que se destina a 

buscar uma sentença condenatória, e consequente título executivo 

judicial, instruiu o autor a petição inicial com o instrumento de contrato (fls. 

4692469 e ss), além dos extratos da movimentação financeira dos 

requeridos (Ids. 4692461 e ss), cumprindo assim, o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. No que diz 

respeito ao demonstrativo de débito, é certo que se trata de documento 

unilateral, produzido pela instituição financeira, todavia, os demandados 

não trouxeram o mínimo de documentos hábeis para sustentar as suas 

alegações, trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor. No entanto, quedaram-se 

inerte, não apresentaram qualquer prova robusta e efetiva que 

assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção. A 

propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: In verbis “No processo 

civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a 

sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial 

relevância a questão pertinente ao ônus da prova. 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 máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo 

que fato inexistente”. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. I, ED. 

FORENSE, 18ª ED. PAG. 421) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

ação de cobrança. Condeno os requeridos a pagarem ao autor a 

importância de R$ 114.651,65 (cento e catorze mil, seiscentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e cinco centavos), sobre os quais incidirão 

correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) nos termos do §8º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, 

ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1005616-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO STUCKI COELHO (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735367 Nr: 14960-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA COSTA - ARMARINHOS E PRESENTES 

– ME, PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:15.890/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT

 Vistos e examinados.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 132 e por conseguinte, DETERMINO a 

restrição de transferência via Renajud.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias.

 Com a sua juntada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção 

do bem.

Outrossim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na 

seguinte forma:

PAULO LUCIANO DA COSTA.

CPF: 486.618.481-72

R$ 649.563,44 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e 

três reais e quarenta e quatro centavos).

P. L. DA COSTA – ARMARINHOS E PRESENTES – ME.

CNPJ/MF 10.569.527/0001-95

R$ 649.563,44 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e 

três reais e quarenta e quatro centavos).

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927783 Nr: 4069-25.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - OAB:OAB/RS 39.016

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar considerando a 

petição de fls retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932535 Nr: 5623-92.2019.811.0003

 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 RENATO ZAIDEN DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal manifestar quanto a 

presente habilitação de crédito trabalhista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938015 Nr: 7373-32.2019.811.0003

 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: MARIA DE LOURDES ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSICLEIA ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE OS AUTOS FORAM REDISTRIBUÍDOS POR MEIO DE 

LIOVRE DISTRIBUIÇÃO NO PJE, RECEBDNO O NÚMERO 

1003476-42.2020.811.0003, PARA A 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895521 Nr: 3698-95.2018.811.0003

 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: ABIZOEL IZIDORO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal carrear aos autos 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial 

(30.09.2015), Sob pena de extinção do feito. Acrescentando ainda que a 

certidão de crédito deverá constar o valor liquido de direito do ora 

habilitante, devendo ser excluído eventuais valores referentes ao INSS, 

IRPF, custas processuais, honorários periciais, contribuições 

previdenciárias, entre outros valores que não são de titularidade do 

trabalhador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896801 Nr: 4252-30.2018.811.0003

 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: DEUCIMAR MOURA PEREIRA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação da parte autora para, no prazo legal carrear aos autos certidão 

de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial 

(30.09.2015), sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 335389 Nr: 4299-92.2004.811.0003

 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): CLEIDE VILLAS BOAS QUESADA, SEBASTIAO 

LOBO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que a parte autora concordou com os cálculos da 

contadoria, bem como que os requeridos não se manifestaram, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 526/531.

Por consequência, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada, na seguinte forma:

CLEIDE VILLAS BOAS QUESADA

CPF: 831.724.591-87

R$ 44.289,90 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e 

noventa centavos).

SEBASTIÃO LOBO DOS SANTOS

CPF: 041.620.809-68

R$ 44.289,90 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e 

noventa centavos).

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Restando parcial ou totalmente infrutífera a diligência, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, PAULO 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 INTIMAÇÃO DO DR. EDMAR GOMES DE VASCONCELOS PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONSIDERANDO O 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SOB PENA DE RETORNO AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703817 Nr: 11794-46.2011.811.0003

 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): GREICI MAINARDI, OLITA MARIA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEFENSOR

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria (PASTA 02/2020). Registro que aludidas informações somente 

poderão ser consultada por Advogado com procuração nos autos ou 

pessoa por ele autorizada, não podendo copiar, ou fotocopiar as 

informações, apenas ter vista no balcão da secretaria fazendo as 
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anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 1783-80.1996.811.0003

 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: SMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA FAGUNDES LTDA, SECASIL 

MONTAGEM MECANICA E INDUSTRIAL LTDA, IRIA BOCK, JORGE OMAR 

PIRES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, José Alberto dos Santos de Oliveira - 

OAB:3623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT14032, EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - OAB:, 

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - OAB:16010/0, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A

 Intimação do sr. Administrador judicial para, no prazo legal manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, PAULO 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre 

depósito de valores de fls. 503, informando se concorda com a extinção e 

cancelamento da negativação do nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765394 Nr: 7-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. L. MEDICAMENTOS LTDA, WASTSON 

VILELA DE FREITAS, LUCIANA VILELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Devendo providenciar a emissão da 

guia para depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? 

Diligências ? Emissão de guias, devendo informar a numeração única, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

origina, para cumprimento do mandado de fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394662 Nr: 8225-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, JONES LEONIR KOLLN, JANDIR 

KLABUNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B, PIETRA PY ALBERS - OAB:14294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Devendo providenciar a emissão da 

guia para depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? 

Diligências ? Emissão de guias, devendo informar a numeração única, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original, para cumprimento do mandado de fls 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432946 Nr: 1610-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:OAB/MT10257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do exquente para no prazo legal manifestar sobre 

a certidão de fls. 194 e o pedido de fls. 193/195 e requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718450 Nr: 13913-43.2012.811.0003

 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): ADEAN MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965/MT

 CERTIFICO que o bloqueio na importância de R$ 208,45 em conta bancária 

pertencente ao executado (fl. 380) via BACENJUD foi 

desbloqueado/devolvido ao mesmo pelo juízo, conforme se vê em fl. 380, 

não existindo qualquer valor penhorado. Diante disso, procedo com a 

intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar postulando o que 

entender de direito.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAURIA MENDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003696-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GLAURIA 

MENDES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FIGUEIREDO 

MARQUES, KLEYSLLER WILLON SILVA, LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON POLO PASSIVO: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 4 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MINORU TAJIRI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1003713-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDILSON MINORU 

TAJIRI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON DOTA JUNIOR POLO 

PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 4 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003720-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

RICARDO ALVES MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA 

ROTA DO OESTE S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERVAL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003739-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUBERVAL 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 11:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES JUNIOR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003743-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLOVES JUNIOR 

QUEIROZ RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO MOURA, 

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003745-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTO DE 

ARAUJO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003756-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONICLEI 

PEREIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 12:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003758-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEONI PEREIRA 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003759-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003759-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MAIELLE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003761-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAURA MAIELLE 

ALMEIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003765-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATHALIA 

BORGES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003772-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REGIANE 

MARCELINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR JOSE SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003776-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALDAIR JOSE 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003779-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARINEY ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003783-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

ADRIANA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 15:20 , no 
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endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003784-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003784-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONNE GLEIZER 

VIEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO CAIK FERREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003787-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THULIO CAIK 

FERREIRA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003798-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003798-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NIVALDO DO 

CARMO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003801-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003801-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALECIO BORGES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003803-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003803-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO KAHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003804-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

KAHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003814-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 
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DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003818-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE BARBOSA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003818-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDELICE 

BARBOSA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003828-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE BARBOSA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003828-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDELICE 

BARBOSA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832209 Nr: 6309-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMS, EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UR-CDTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE 

SANTANA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

6309-89.2016.811.0003, Protocolo 832209, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003110-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003110-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ELEMAR ELIO 

PERINAZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO, FABRICIO MIGUEL CORREA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 18/06/2020 Hora: 13:00, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 4 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO JULIAN MASSIGNAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003697-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CASSIO JULIAN 

MASSIGNAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA FERNANDA 

MACEDO NOVAES, MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 4 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE APARECIDA DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

MÓVEIS BEM PLANEJADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003699-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CATIANE 

APARECIDA DERKOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIO PAIAO 

POLO PASSIVO: DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 18/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 4 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003712-91.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

S. M. FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003712-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:S. M. FRANCA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 4 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT27163/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003726-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RICARDO DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA REGINA 

BOMBONATO RODRIGUES, ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

FRANCIELI FERNANDES RODRIGUES POLO PASSIVO: AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/06/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003738-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/06/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003741-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDECI DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003744-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003744-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA LUCIA 

PEREIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY FERNANDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003748-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRACIELY 

FERNANDA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003749-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ROSA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAIXON DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003755-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAIXON DA 

SILVA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GABRIEL COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003762-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VICTOR GABRIEL 

COUTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 18/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENA SOARES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003763-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILLENA 

SOARES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003766-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SAMUEL 

CARLOS FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003767-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIEL XAVIER DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003769-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAMELA 

MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 18/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOHN DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003770-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELTON JOHN DE 

SOUZA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 22/06/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON PATRICK DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1003773-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALCIDINEY DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALCIDINEY DE AMORIM POLO 

PASSIVO: CLEVERTON PATRICK DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

22/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003780-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDVALDO 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 22/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GALEANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003781-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA CRISTINA 

GALEANO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 22/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003785-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003785-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL 

APARECIDO GUILHERME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 22/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVAM CAMARSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003786-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIRVAM 

CAMARSIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 22/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003795-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:J. G. C. S. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

22/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

 

PROCESSO n. 1003805-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZAIAS DUARTE 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 22/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003807-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NIVALDO DO 

CARMO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 22/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003840-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHANY 

PRISCILLA BORGES ROCHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 22/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 896831 Nr: 4274-88.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICKAELL RAKKINEN PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.348/MT

 Código: 896831

Vistos.

Acolho a cota ministerial à fl. 46.

Assim, REDESIGNO o dia 17 de abril de 2020, com início às 08h30min e 

término às 10h30min, para realização da audiência preliminar, ocasião em 

que acontecerá a 3ª Jornada de Palestras e Testemunhos sobre o Uso de 

Drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006).

I. Local - Tribunal do Júri, Fórum de Justiça, desta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT.

II. Programação – será um evento em que este Juízo, acompanhado de 

profissionais, irá esclarecer as consequências sobre o uso de drogas, 

bem como os meios alternativos para a recuperação do usuário, 

finalizando com os testemunhos daqueles que venceram o vício.

III. Finalidade – aos presentes que aceitarem a proposta ofertada pelo 

Parquet, será considerada cumprida a obrigação transacionada, bem 

como extinta a punibilidade do(a) autor(a) do fato.

 IV. Advertência - aos intimados que não comparecerem ao ato sem a 

devida justificativa, ensejará a aplicação do artigo 77 da Lei 9.099/1995, 

com oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Intimem-se pessoalmente o(a) autor(a) do fato no endereço informado pelo 

Parquet, que deverá comparecer, se possível, acompanhado de familiares, 

devendo o Sr. Gestor constar no mandado o requerimento do Ministério 

Público.

Atenda-se a cota ministerial conforme requerido.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, em 10 de fevereiro de 2020.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009503-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE BORSANELLI (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO BORSANELLI (REQUERENTE)

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que, no prazo de 5 dias, materialize o 

Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo-o com as cópias nele 

indicadas, e, querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) 

competente(s). Em igual prazo, comparecer nesta Secretaria para retirar o 

Alvará Judicial. Decorrido o prazo mencionado os autos serão arquivados. 

Rondonópolis/MT, 5 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006370-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RECH BERTINETTI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006370-93.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar 

Alvará Judicial. Rondonópolis/MT, 5 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 413988 Nr: 9653-59.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMF, FMF, CMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 
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OAB:16228/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - 

OAB:OAB/MT11441, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, ROGERIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:MT/6616, TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:15.473/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:MT/6616, Rosane 

Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 Visto.

Restando evidenciado o desinteresse da exequente, que até o momento, 

deixou de promover os atos/diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTO 

o processo, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por tratar-se de justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

Publicada e registrada eletronicamente, promova-se as intimações 

necessárias e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 757429 Nr: 11755-44.2014.811.0003

 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: AFDS, AVFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, JOÃO PEDRO ALVES FILHO - OAB:24883/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDO 

VILELLA - OAB:14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Processo n.º 11755-44.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 157/159, pelo que determino a intimação da parte 

executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, devendo constar no mandado de intimação que, se a parte 

executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, 

poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º do art. 

528 do Código de Ritos, além de poder 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. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 407740 Nr: 3421-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3421-31.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 157/158, anverso e verso, e por tudo mais que dos 

autos consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia 

devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado Ozéias da 

Conceição Bispo (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do 

Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 932060 Nr: 5479-21.2019.811.0003

 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: AJR, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5479-21.2019.8.11.0003

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 423, anverso e verso, pelo que determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758270 Nr: 12293-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, JOSIANE MANGANARO P 

VIEIRA - OAB:17.783 OAB/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, 

ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 Processo n.º 12293-25.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 238, intimem-se a parte autora 

pessoalmente e sua procuradora, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 830433 Nr: 5968-63.2016.811.0003

 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: NNMNA, NAN, GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSN, GAN, HMN, RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLA ESTELA MIRANDA 

PORTO - OAB:22.325, JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:1128.670-n, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, RODRIGO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 55 de 338



TREMARIN - OAB:25487

 Processo n.º 5968-63.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 1.506, em substituição ao perito nomeado 

anteriormente (fl. 1.483), nomeio como expert do juízo o Sr. Luiz Antonio 

Silvio Pereira, que deverá realizar os trabalhos sob o compromisso de seu 

grau.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 465, §1º, CPC).

3. Após, intime-se o expert ora nomeado, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente proposta de honorários.

4. Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista às 

partes para que sobre ela se manifestem, no prazo legal.

5. As despesas relativas à perícia a ser realizada serão custeadas pela 

parte autora, devendo esta efetuar o depósito do valor integral dos 

honorários do perito, ficando este autorizado, desde logo, a proceder ao 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para a 

inicialização dos trabalhos.

 6. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo a perita iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância 

das partes quanto à proposta de honorários ou de decisão que solucione 

eventual discordância.

7. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1º, CPC).

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724214 Nr: 5203-97.2013.811.0003

 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: ILMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 

1282 da CNGC, impulsiono o presente feito para intimação da parte 

AUTORA PESSOALMENTE e, do patrono via DJE, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 328036 Nr: 174-81.2004.811.0003

 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: RVO, GODS, RVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Processo n.º 174-81.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro os pleitos formulados às fls. 291/292, pelo que determino a 

remessa dos autos, com urgência, à contadoria para que sejam 

procedidas as devidas retificações, observando-se estritamente as 

diretrizes consignadas às fls. 291/292.

2. Após, intimem-se a inventariante e os herdeiros para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestem sobre a partilha.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para o 

julgamento da partilha, com urgência.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406330 Nr: 2034-78.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPDM, EDMDGPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar advogado Dr. MICHELL JOSÉ 

GIRALDES PORTELA para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441080 Nr: 9749-06.2010.811.0003

 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: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9749-06.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 154/155.

2. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704597 Nr: 12574-83.2011.811.0003

 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: RAD, EAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12574-83.2011.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por APARECIDA ABÍLIO DOS SANTOS (qualificada nos autos), na forma 

delineada às fls. 185/187, anverso e verso, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 725178 Nr: 6137-55.2013.811.0003

 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: ZRDO, JRDO, ERDS, MDGOR, JSDO, AMDO, ERO, 

EMDO, MRODS, MMDO, JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:16329/0, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, NUPRAJU - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, 

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:MT Nº 7245

 Processo n.º 6137-55.2013.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 664, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA (qualificado nos autos), na forma 

delineada às fls. 112/113, anverso e verso, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 743601 Nr: 4144-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSN, SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA WEIS - 

OAB:OAB/SC29.592, PRISCILA ISABEL JACHETO MALAGUTI DE 

CASTRO - OAB:16032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4144-40.2014.811.0003

 Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte exequente atingiu a 

maioridade. Sendo assim, determino sua intimação para que, no prazo 

legal, regularize o polo ativo, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, bem como sua representação processual, possibilitando o 

regular andamento processual.

2. Após, venham-me conclusos para deliberação quanto ao pleito de fls. 

119/120.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 5504-10.2014.811.0003

 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: MAM, ALAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 5504-10.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a apelação de fls. 119/128 (art. 1.009, CPC).

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747719 Nr: 6577-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCDA, VCDA, GCDA, SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700511 Nr: 8482-62.2011.811.0003

 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: VPF, DDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 8482-62.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a apelação de fls. 232/247 (art. 1.009, CPC).

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798559 Nr: 13726-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, JDS, ARADS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803639 Nr: 15799-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDS, MPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogados da UNIJURIS - UNIC - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Processo n.º 15799-72.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

C.H.S., representado por sua genitora, Sr.ª Marlúcia Pereira de Oliveira, em 

face de JOSÉ CARLOS DA SILVA (qualificados nos autos).

2. A parte autora não foi localizada por seu patrono, conforme se extrai do 

pleito de fl. 84, o qual requereu a extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando, por não praticar os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que o patrono da parte exequente 

não tem mais contato com ela, pois mesmo diligenciando neste sentido 

todas as tentativas de localizá-la restaram infrutíferas, o que caracteriza a 

desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, fato que impõe 

a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. 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, 04 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 871377 Nr: 7079-48.2017.811.0003

 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: JDML, AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLL, TLNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 Processo n.º 7079-48.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que este processo se 

trata de uma Ação Anulatória de Reconhecimento de Paternidade, na qual 

o menor está residindo em Alto Garças/MT.

 2. A competência, nestes casos, é do juízo do local que se encontra o 

representante ou assistente do incapaz, ou seja, por estar o menor 

residindo em Alto Garças/MT com sua avó, este é o foro competente para 

processar e julgar este feito.

3. Outrossim, a súmula n.º 383 do STJ preconiza que o juízo competente 

para julgar as ações desta natureza é aquele do domicílio do 

representante do incapaz. Vejamos:

“Súmula 383, STJ - A competência para processar e julgar as ações 

conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do 

detentor de sua guarda.”

4. O Código Civil em seu art. 76, parágrafo único, também trata sobre o 

domicílio no caso de incapazes:

“Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o 

marítimo e o preso.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou 

assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 

permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 

Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”

5. Portanto, considerando a prevalência do princípio do melhor interesse 

do menor, com fulcro no art. 147, inciso I, ECA c.c. art. 76, do Código Civil, 

e com base na súmula n.º 383 do STJ, remetam-se os autos ao juízo da 

Comarca de Alto Garças/MT.

6. Intime-se.

 7. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 318644 Nr: 1909-43.1990.811.0003

 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: ZTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUEL DA SILVA JUNIOR - 

OAB:17954/E, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, 

LÍVIA CAROLINA SOARES ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B, 

PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O, SILVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil c.c. 

art. 26, do Código Civil, para declarar a ausência de GUIDO FRITZEN, filho 

de Aloisio Fritzen e Maria Paulina Fritzen. 17. Em atenção ao disposto no 

art. 745, §2º, CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar a existência de herdeiros para que o juízo possa determinar 

a sua citação para requererem habilitação, na forma dos arts. 689 a 692, 

do mesmo diploma legal, para posterior abertura da sucessão 

provisória.18. Sem condenação em custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.19. 

Notifique-se o representante do Ministério Público.20. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 
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Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 24 de janeiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734958 Nr: 14655-34.2013.811.0003

 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: ZADO, HJMDO, CLM, SLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar Inventariante e Herdeiros, 

através do patrono, para manifestarem sobre Esboço de Partilha, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808858 Nr: 17612-37.2015.811.0003

 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: AFBDA, JCBDA, CBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005016-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005016-96.2018.8.11.0003 Vistos. ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA, 

qualificada, propôs ação de reconhecimento de união estável post mortem 

em face de Maria Julia Pereira dos Santos, também qualificada, alegando, 

em suma, que viveu maritalmente com o falecido AILTON PEREIRA DOS 

SANTOS, genitor da ré, por cerca de 9 anos, até a data de seu 

falecimento (9-5-2018). Menciona, ainda, que dessa união adveio o 

nascimento de uma filha, ora requerida. Com a inicial, aditada conforme 

pedido de ID n. 15896002, vieram os documentos necessários. Por força 

do despacho inaugural, nomeou-se curador especial em prol dos 

interesses da ré (ID 16201337). A contestação por negativa geral foi 

devidamente apresentada (ID 16671575). O Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido autoral (ID 26070113). É o relatório, em síntese. D E 

C I D O. O julgamento antecipado é admitido na hipótese dos autos, pois 

desnecessária qualquer dilação probatória em audiência (artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). A autora pretende o reconhecimento da 

união estável que teria estabelecido com o genitor da requerida. No caso 

vertente,a teor da robusta prova encartada a exordial tenho que a união 

estável deve ser admitida. Deveras, como bem registrado pela douta 

Promotora de Justiça ''a requerente trouxe aos autos elementos 

contundentes acerca da existência da união estável vivida entre ele e o de 

cujus, tais como declaração de união estável assinada pelo falecido (ID 

13995550), comprovação de associação ao Caiçara Tênis Clube, na qual 

a autora figura como dependente do falecido (ID 13995673), declaração 

de testemunhas (ID 13995626), e, principalmente, a certidão de 

nascimento da requerida, filha do casal (ID 13995575)' (sic - ID 26070113). 

De qualquer forma, teria ocorrido por volta de 9 anos, de forma notória, 

com o objetivo de formar um lar. Ante o exposto, em sintonia ao parecer 

ministerial, julgo PROCEDENTE a presente ação para reconhecer a união 

estável mantida entre ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA com o falecido 

AILTON PEREIRA DOS SANTOS, ocorrida por 9 anos antes da data do 

falecimento (9-5-2018). Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com conhecimento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Arquive-se, 

oportunamente, com as cautelas de praxe. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P.I.C. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000393-86.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” ajuizado por Allan K. S. M., representado por sua genitora Sra. 

Cleide Maria da Silva, em face de Ederson Mendes Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos, em síntese, objetivando o 

recebimento dos alimentos vencidos e inadimplidos referente aos meses 

de novembro e dezembro do ano de 2017 e janeiro de 2018, bem como 

daqueles que vencerem no curso do processo, sob o rito da coerção 

pessoal. Em petição derradeira, a parte exequente noticiou o acordo 

formalizado entre as partes, dando por quitado o débito alimentar objeto da 

presente executio. É o relatório. Decido. A par da noticia do pagamento 

integral do débito vindicado nesses autos, DECLARO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem prejuízo, invocando o 

princípio do melhor interesse da criança acolho em parte o pedido da 

exequente. Desta forma, oficie-se ao INSS, para que promova ao 

desconto dos alimentos definitivos fixados em sentença, no percentual de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo diretamente no benefício 

previdenciário percebido pelo executado Ederson Mendes Silva (CPF 

715.691.461-87) o respectivo depósito em favor da parte autora, 

constando no expediente os dados pertinentes, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. Demais disso, deixo de solicitar informações 

acerca da empresa empregadora, consoante postulado, uma vez que em 

consulta ao sistema CAGED o executado não ostenta vínculo empregatício 

formal em aberto, conforme anexo, devendo em caso de suspensão do 

benefício previdenciário, a interessada valer-se da via adequada para o 

implemento da pretensão junto ao empregador, notadamente com a 

finalidade de evitar a duplicidade de descontos no soldo do executado. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça, restando 

concedido ao executado a r. benesse. Preclusa a via recursal e 

promovida às anotações pertinentes, arquivem-se os autos. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

04 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005098-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005098-93.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Cumprimento de 

Sentença pelo rito da prisão cível proposta G. R. dos S. e E. R. dos S. 

devidamente representados por sua genitora Sra. GISLAINE RIBEIRO DOS 

SANTOS, em face de MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos, com base em título executivo judicial. Recebida a 

exordial concedeu-se os benefícios da assistência judiciária gratuita aos 

exequentes, bem com determinou-se a intimação do demandado (ID 

20060103). Devidamente intimado (ID 23116213), o demandado 

apresentou ‘Exceção de Pré-Executividade’ no ID 23340646, pugnando 

pela revogação da justiça gratuita concedida a parte exequente, 

porquanto a representante legal dos infantes detém capacidade 

econômica de arcar com as despesas processuais. Ademais alega a 

impossibilidade de adimplir o débito alimentar ora cobrados no presente 

executio, porquanto encontra-se desempregado. Em caráter subsidiário, 

aduziu excesso na execução, vez que nos meses de maio a agosto de 

2019 o mesmo efetuou o pagamento mensal de mil reais, requerendo ao 

fim pelo parcelamento do débito remanescente. Instada a se manifestar (ID 

24586450), a parte exequente manifestou pelo não conhecimento da 

exceção de pré-executividade apresentando cálculo atualizado do débito 

alimentar decotando-se os valores pagos pelo demandado. Fundamento e 

Decido. 1. Prima facie, em relação à impugnação da assistência judiciária 

gratuita concedida a parte exequente, aventado pelo demandado no ID 

23340646, não merece acolhida. Destarte, reza o art. 99, § 3º, do CPC, 

que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”. Em razão do princípio da 

especialidade, dispõe o art. 1º da Lei 5.478/1968 que basta a simples 

afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com 

às custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua 

família. In casu, entendo que o impugnado se enquadra na hipótese legal, 

notadamente, pois, em que pese o descontentamento do executado, a 

legitimada ativo do cumprimento de sentença é do alimentante. Desta 

forma, a par da própria natureza da ação e considerando que os infantes 

G. R. dos S. e E. R. dos S., atualmente contam com nove e três anos de 

idade, respectivamente, por óbvio, não ostentam vínculo de emprego e, 

portanto, não possuem rendimentos para arcar com as custas 

processuais. À propósito, ilustro: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. MENOR 

DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. AUSÊNCIA DE RENDA. LEI DE 

ALIMENTOS. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o disposto no 

art. 1º da Lei nº 5.478/68, basta a simples afirmação do menor interessado 

sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de sua própria subsistência e de sua família para a concessão do 

benefício. 2. Se o autor apresenta documentos demonstrando que é menor 

de idade e que não possui emprego, mostra-se desarrazoada a decisão 

que indefere a gratuidade judiciária com lastro na renda mensal do 

representante legal da parte autora. 3. Na espécie, o benefício da 

gratuidade de justiça é cabível pela simples demonstração nos autos de 

que o autor da ação de alimentos é menor e não trabalha, não tendo 

rendimentos para arcar com as custas processuais. Não se deve 

confundir a situação financeira do menor com a de sua representante 

legal. Ademais, sendo o requerente menor a depender de alimentos do 

genitor, resta evidente que faz jus ao direito vindicado. 4. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 901127, 

20150020183896AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, data 

de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 211). No 

mais, não há que se confundir a situação financeira dos infantes, ora 

legitimados ad causam, com a de sua representante legal, ora genitora. 

Logo, por serem os demandantes menores de idade e dependerem dos 

genitores, evidente que faz jus a benesse vindicada. Posto isso, deixo de 

acolher a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária apresentada 

pela parte requerida em desfavor da parte demandante. 2. Do mesmo 

modo, malgrado a irresignação da parte requerida quanto ao pleito de 

justiça gratuita formulado pelo demandado em sede de peça defensiva, 

reza o art. 99, § 3º, do CPC, que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples 

afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras 

provas lhe convençam que o postulante não preenche os requisitos 

exigidos pela lei. Deveras, considerando-se as diretrizes consolidadas 

pelo modelo cooperativo e finalístico previsto no art. 6º, do Código de 

Processo Civil e, a fim de perquirir acerca da capacidade econômica do 

executado/impugnado, em contraposição às assertivas lançadas pela 

parte adversa, efetivei pesquisa junto ao Sistema CAGED, obtendo 

informações de que o mesmo não possui vínculo empregatício em aberto 

na atualidade, conforme extrato anexo. No caso em apreço, vislumbra-se 

que o impugnado se enquadra na hipótese legal, notadamente diante da 

total ausência de prova em sentido contrário, dando conta de que este não 

seja pessoa pobre na acepção legal, pois não é necessário que o 

beneficiário de tais privilégios seja absolutamente miserável, desprovido 

de quaisquer bens. Ademais, a parte exequente deixou de trazer aos 

autos qualquer documento comprobatório de suas afirmações no tocante 

a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, razão pela 

qual reputo desnecessário maior enfrentamento do tema, restando 

comprovada a hipossuficiência do executado. Desse modo, defiro ao 

executado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no 

art. 99, § 3º, do CPC. 3. Pois bem. Como de conhecimento, a Exceção de 

Pré-Executividade tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, 

para as hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo. Aplica-se, também, na hipótese de 

inexistência dos pressupostos processuais e/ou das condições da ação, 

bem como na ocorrência de prescrição e em alguns casos excepcionais, 

desde que o pedido esteja lastreado em prova pré-constituída nos autos. 

Em resumo, a presente medida poderá ser intentada somente em relação 

às matérias de ordem pública, ou seja, aquelas em que o julgador pode 

conhecer de ofício. Nesse aspecto, ressai que a tese alegada não 

comporta o cabimento da exceção de pré-executividade in comento, 

notadamente por se tratar de alegação de excesso de execução. A 

propósito: Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. 

Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e 

advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos 

honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Impossibilidade de 

análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de 

pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que 

deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso 

improvido. (TJ- SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator Hamid Bdine, Data 

de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 

Data de Publicação: 08/11/2017). Apenas para não passar em branco, 

malgrado o demandado tenha alegado excesso de execução, verifico que 

o mesmo deixou de declarar, oportunamente, o valor que entende como 

devido, através de demonstrativo discriminado do cálculo, em atendimento 

ao princípio da boa-fé processual e cooperação, insertos no art. 5º do 

CPC. Ademais, importante salienta que o §4º do art. 525 do Código de 

Ritos, preceitua que não sendo outro o fundamento da impugnação, a 

mesma será rejeitada, ante a inexistência de declaração do quantum 

correto a ser adimplido. Outro o entendimento da Jurisprudência pátria, in 

verbis: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de 

Oliveira Número do processo: 0706875-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA 

S.A AGRAVADO: SUELI NASCIMENTO SANTIAGO EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO 

DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE 

AS PARTES. ABATIMENTO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. 1. A 

alegação de excesso de execução, com base na cobrança de quantia 

superior à resultante da sentença e acórdão exige que o devedor declare 

o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada, 

conforme disposto art. 525, §§ 4º e 5º, CPC. 2. Não merece reparo a 

decisão que rejeitou a impugnação, tendo em vista que os cálculos foram 

realizados conforme os parâmetros determinados pelo Juízo agravado, 

com base no título judicial, não demonstraram a existência de excesso, 

mas de abatimento do valor cobrado, em razão do acordo firmado entre as 
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partes e homologado pelo Juízo. 3. Agravo conhecido e não provido. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706875-12.2019.8.07.0000, 3ª Turma Cível, 

Tribunal de Justiça do MG, Relator Desembargador GILBERTO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, Data do Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO 

APRESENTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 525, §§ 

4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o 

executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor 

que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado dos cálculos. 2. Constatado nos autos que se encontram 

presentes a declaração do valor devido e a memória de cálculo 

discriminada e atualizada, mostra-se incorreta a decisão que rejeitou 

liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 

0722596-38.2018.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do MG, 

Relator Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, Data do Julgamento: 

09/05/2019, Publicado no DJE : 13/05/2019) EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

TAXAS CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO NÃO APONTADO - AUSÊNCIA DE 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ART. 525, § 1º, V, CPC - REJEIÇÃO MANTIDA. 

-Detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de 

sentença aquele que fora condenado em fase cognitiva, ainda que se 

trate de obrigação propter rem, porquanto incabível a substituição 

processual neste estágio avançado da demanda, notadamente porque a 

sentença somente faz coisa julgada entre as partes, não podendo 

prejudicar ou beneficiar terceiros que não integraram a lide, ex vi do 

disposto no art. 506 do CPC. - A impugnação ao cumprimento de sentença 

deve ser rejeitada quando, alegado excesso de execução, não é 

apontado o valor que se entende devido, tampouco apresentado 

demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, CPC. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.014817-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, 

publicação da súmula em 19/07/2019) Assim, na confluência desses 

argumentos dou por prejudicada a análise da peça processual carreada 

no ID 23340646. Destarte, em que pese a inadequação da via eleita elegida 

pelo demandado, verifico que a parte exequente apresentou cálculo 

atualizado do débito no ID 24586450, consignando que de fato houve o 

pagamento parcial do período alegado pelo alimentante. Desse modo, 

previamente a analise do pedido vertido no ID 24586450, intime-se o 

executado via causídico para, no prazo de 03 (três) dias, efetive 

pagamento integral do débito alimentar ora executado nestes autos, sob 

pena de prisão. Após, renove-se vista à exequente. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 11.02.2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005098-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005098-93.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Cumprimento de 

Sentença pelo rito da prisão cível proposta G. R. dos S. e E. R. dos S. 

devidamente representados por sua genitora Sra. GISLAINE RIBEIRO DOS 

SANTOS, em face de MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos, com base em título executivo judicial. Recebida a 

exordial concedeu-se os benefícios da assistência judiciária gratuita aos 

exequentes, bem com determinou-se a intimação do demandado (ID 

20060103). Devidamente intimado (ID 23116213), o demandado 

apresentou ‘Exceção de Pré-Executividade’ no ID 23340646, pugnando 

pela revogação da justiça gratuita concedida a parte exequente, 

porquanto a representante legal dos infantes detém capacidade 

econômica de arcar com as despesas processuais. Ademais alega a 

impossibilidade de adimplir o débito alimentar ora cobrados no presente 

executio, porquanto encontra-se desempregado. Em caráter subsidiário, 

aduziu excesso na execução, vez que nos meses de maio a agosto de 

2019 o mesmo efetuou o pagamento mensal de mil reais, requerendo ao 

fim pelo parcelamento do débito remanescente. Instada a se manifestar (ID 

24586450), a parte exequente manifestou pelo não conhecimento da 

exceção de pré-executividade apresentando cálculo atualizado do débito 

alimentar decotando-se os valores pagos pelo demandado. Fundamento e 

Decido. 1. Prima facie, em relação à impugnação da assistência judiciária 

gratuita concedida a parte exequente, aventado pelo demandado no ID 

23340646, não merece acolhida. Destarte, reza o art. 99, § 3º, do CPC, 

que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”. Em razão do princípio da 

especialidade, dispõe o art. 1º da Lei 5.478/1968 que basta a simples 

afirmação do menor interessado sobre sua impossibilidade de arcar com 

às custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua 

família. In casu, entendo que o impugnado se enquadra na hipótese legal, 

notadamente, pois, em que pese o descontentamento do executado, a 

legitimada ativo do cumprimento de sentença é do alimentante. Desta 

forma, a par da própria natureza da ação e considerando que os infantes 

G. R. dos S. e E. R. dos S., atualmente contam com nove e três anos de 

idade, respectivamente, por óbvio, não ostentam vínculo de emprego e, 

portanto, não possuem rendimentos para arcar com as custas 

processuais. À propósito, ilustro: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. MENOR 

DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. AUSÊNCIA DE RENDA. LEI DE 

ALIMENTOS. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o disposto no 

art. 1º da Lei nº 5.478/68, basta a simples afirmação do menor interessado 

sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de sua própria subsistência e de sua família para a concessão do 

benefício. 2. Se o autor apresenta documentos demonstrando que é menor 

de idade e que não possui emprego, mostra-se desarrazoada a decisão 

que indefere a gratuidade judiciária com lastro na renda mensal do 

representante legal da parte autora. 3. Na espécie, o benefício da 

gratuidade de justiça é cabível pela simples demonstração nos autos de 

que o autor da ação de alimentos é menor e não trabalha, não tendo 

rendimentos para arcar com as custas processuais. Não se deve 

confundir a situação financeira do menor com a de sua representante 

legal. Ademais, sendo o requerente menor a depender de alimentos do 

genitor, resta evidente que faz jus ao direito vindicado. 4. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 901127, 

20150020183896AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, data 

de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 211). No 

mais, não há que se confundir a situação financeira dos infantes, ora 

legitimados ad causam, com a de sua representante legal, ora genitora. 

Logo, por serem os demandantes menores de idade e dependerem dos 

genitores, evidente que faz jus a benesse vindicada. Posto isso, deixo de 

acolher a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária apresentada 

pela parte requerida em desfavor da parte demandante. 2. Do mesmo 

modo, malgrado a irresignação da parte requerida quanto ao pleito de 

justiça gratuita formulado pelo demandado em sede de peça defensiva, 

reza o art. 99, § 3º, do CPC, que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples 

afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras 

provas lhe convençam que o postulante não preenche os requisitos 

exigidos pela lei. Deveras, considerando-se as diretrizes consolidadas 

pelo modelo cooperativo e finalístico previsto no art. 6º, do Código de 

Processo Civil e, a fim de perquirir acerca da capacidade econômica do 

executado/impugnado, em contraposição às assertivas lançadas pela 

parte adversa, efetivei pesquisa junto ao Sistema CAGED, obtendo 

informações de que o mesmo não possui vínculo empregatício em aberto 

na atualidade, conforme extrato anexo. No caso em apreço, vislumbra-se 

que o impugnado se enquadra na hipótese legal, notadamente diante da 

total ausência de prova em sentido contrário, dando conta de que este não 

seja pessoa pobre na acepção legal, pois não é necessário que o 

beneficiário de tais privilégios seja absolutamente miserável, desprovido 

de quaisquer bens. Ademais, a parte exequente deixou de trazer aos 

autos qualquer documento comprobatório de suas afirmações no tocante 

a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, razão pela 

qual reputo desnecessário maior enfrentamento do tema, restando 
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comprovada a hipossuficiência do executado. Desse modo, defiro ao 

executado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no 

art. 99, § 3º, do CPC. 3. Pois bem. Como de conhecimento, a Exceção de 

Pré-Executividade tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, 

para as hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo. Aplica-se, também, na hipótese de 

inexistência dos pressupostos processuais e/ou das condições da ação, 

bem como na ocorrência de prescrição e em alguns casos excepcionais, 

desde que o pedido esteja lastreado em prova pré-constituída nos autos. 

Em resumo, a presente medida poderá ser intentada somente em relação 

às matérias de ordem pública, ou seja, aquelas em que o julgador pode 

conhecer de ofício. Nesse aspecto, ressai que a tese alegada não 

comporta o cabimento da exceção de pré-executividade in comento, 

notadamente por se tratar de alegação de excesso de execução. A 

propósito: Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. 

Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e 

advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos 

honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Impossibilidade de 

análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de 

pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que 

deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso 

improvido. (TJ- SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator Hamid Bdine, Data 

de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 

Data de Publicação: 08/11/2017). Apenas para não passar em branco, 

malgrado o demandado tenha alegado excesso de execução, verifico que 

o mesmo deixou de declarar, oportunamente, o valor que entende como 

devido, através de demonstrativo discriminado do cálculo, em atendimento 

ao princípio da boa-fé processual e cooperação, insertos no art. 5º do 

CPC. Ademais, importante salienta que o §4º do art. 525 do Código de 

Ritos, preceitua que não sendo outro o fundamento da impugnação, a 

mesma será rejeitada, ante a inexistência de declaração do quantum 

correto a ser adimplido. Outro o entendimento da Jurisprudência pátria, in 

verbis: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de 

Oliveira Número do processo: 0706875-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA 

S.A AGRAVADO: SUELI NASCIMENTO SANTIAGO EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO 

DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE 

AS PARTES. ABATIMENTO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. 1. A 

alegação de excesso de execução, com base na cobrança de quantia 

superior à resultante da sentença e acórdão exige que o devedor declare 

o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada, 

conforme disposto art. 525, §§ 4º e 5º, CPC. 2. Não merece reparo a 

decisão que rejeitou a impugnação, tendo em vista que os cálculos foram 

realizados conforme os parâmetros determinados pelo Juízo agravado, 

com base no título judicial, não demonstraram a existência de excesso, 

mas de abatimento do valor cobrado, em razão do acordo firmado entre as 

partes e homologado pelo Juízo. 3. Agravo conhecido e não provido. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706875-12.2019.8.07.0000, 3ª Turma Cível, 

Tribunal de Justiça do MG, Relator Desembargador GILBERTO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, Data do Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO 

APRESENTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 525, §§ 

4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o 

executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor 

que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado dos cálculos. 2. Constatado nos autos que se encontram 

presentes a declaração do valor devido e a memória de cálculo 

discriminada e atualizada, mostra-se incorreta a decisão que rejeitou 

liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 

0722596-38.2018.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do MG, 

Relator Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, Data do Julgamento: 

09/05/2019, Publicado no DJE : 13/05/2019) EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

TAXAS CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO NÃO APONTADO - AUSÊNCIA DE 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ART. 525, § 1º, V, CPC - REJEIÇÃO MANTIDA. 

-Detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de 

sentença aquele que fora condenado em fase cognitiva, ainda que se 

trate de obrigação propter rem, porquanto incabível a substituição 

processual neste estágio avançado da demanda, notadamente porque a 

sentença somente faz coisa julgada entre as partes, não podendo 

prejudicar ou beneficiar terceiros que não integraram a lide, ex vi do 

disposto no art. 506 do CPC. - A impugnação ao cumprimento de sentença 

deve ser rejeitada quando, alegado excesso de execução, não é 

apontado o valor que se entende devido, tampouco apresentado 

demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, CPC. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.014817-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, 

publicação da súmula em 19/07/2019) Assim, na confluência desses 

argumentos dou por prejudicada a análise da peça processual carreada 

no ID 23340646. Destarte, em que pese a inadequação da via eleita elegida 

pelo demandado, verifico que a parte exequente apresentou cálculo 

atualizado do débito no ID 24586450, consignando que de fato houve o 

pagamento parcial do período alegado pelo alimentante. Desse modo, 

previamente a analise do pedido vertido no ID 24586450, intime-se o 

executado via causídico para, no prazo de 03 (três) dias, efetive 

pagamento integral do débito alimentar ora executado nestes autos, sob 

pena de prisão. Após, renove-se vista à exequente. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 11.02.2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002648-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1002648-51.2017.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VALDIMIRO 

FERNANDES DA SILVA, portador do RG nº 404647SSP/MT, inscrito no CPF 

n.º 208.191.961-34 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: Alzheimer ) a ser exercida por 

ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, portador do 11486556-2 SSP/MT, e 

inscrito no CPF n.º 551341221-72, nos moldes do enunciado no art. 1.775, 

§ 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua 

gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da parte requerida. (...) Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. (...)Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 5 de março de 2020. Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002770-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. O. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 
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1002770-98.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação Anulatória de 

Casamento, Prestação de Contas c/c Pedido Liminar de Sequestro de 

Bens em Caráter de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar’ ajuizada por 

SILVIA de O. L., em desfavor de NEUSELIA R. de S., ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Noticia a autora ser filha de Jose Leite de Brito, 

cujo óbito ocorreu aos 06/06/2016, tendo como causa neoplasia maligna. 

Argumenta que o de cujus passou a se relacionar com a requerida, 

lavrando em cartório o reconhecimento público da r. união estável, aos 

23/12/2015, vindo a convolar núpcias pouco tempo depois, em 10/03/2016, 

elegendo para tanto o regime da comunhão universal de bens, cujo fato 

não fora levado a conhecimento das filhas, o que somente ocorreu após o 

passamento. Não obstante, aduz que o falecido não possuía o 

discernimento necessário a celebração válida do ato solene, devido o 

estágio avançado da doença, então hospitalizado, razão pela qual pugna 

seja declarada a nulidade do casamento realizado. Ademais, informa que o 

genitor possuía bens registrados em seu nome, bem como era funcionário 

público, denotando-se a existência de simulação no ato atacado, a par de 

beneficiar a consorte/demandada nos direitos sucessórios vindouros. 

Ainda, requer a prestação de contas das movimentações financeiras do 

de cujus durante o período em que esteve internado, isto é, a partir de 

23/11/2015. Pleiteou pelo sequestro dos bens móveis de titularidade do 

falecido, arrolados na peça de ingresso, a fim de evitar a dilapidação do 

patrimônio a ser transmitido, oportunamente. Vieram os documentos 

pertinentes. Facultou-se a emenda a exordial (ID 2036549), a qual foi 

procedida no ID 3076924, com a readequação do valor atribuído à causa 

e, o pertinente recolhimento dos emolumentos devidos. A ação foi 

recebida (ID 4143771), desacolhendo-se a medida cautelar de sequestro 

de bens diante da nomeação ao encargo de inventariante nos autos sob 

nº. 1000877-72.2016.8.11.0003, em tramitação perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, dando-se ainda por prejudicada a 

pretensa prestação de contas vertida na inicial. A requerida foi 

devidamente citada (ID 4503326). A tentativa de conciliação entre as 

partes ressaiu inexitosa (ID 4803926). Sobreveio a peça defensiva (ID 

4926905), sustentando em sede de preliminar a existência de prescrição 

e, no mérito, a improcedência do pedido. Em síntese, a requerida aduz que 

no semestre em que seu consorte esteve internado, as filhas sequer o 

visitaram, estando o mesmo em pleno gozo de suas faculdades mentais. 

Apresentou documentos. Réplica autoral no ID 5579916, noticiando a 

incorreção da nomen iuris da ação, sendo facultada a manifestação da 

parte adversa (ID 7336254) que, por sua vez, manifestou discordância a 

alteração pretendida. A requerida arguiu a inépcia da peça de ingresso na 

r. oportunidade, sendo adiante rebatida pela autora (ID 9203299). As 

partes foram instadas a especificação de provas (ID 11225469), 

pretendendo a oitiva de testemunhas (IDs 11491410 e 11589352). Os 

autos foram remetidos ao Parquet, lançando parecer pela rejeição das 

preliminares arguidas, bem como pelo prosseguimento do feito com a 

designação de audiência (ID 15278458). Aportou pedido de habilitação 

manejado por Adriana de O. L. (ID 15278458), irmã da requerente, a fim de 

prestar-lhe assistência, sem qualquer oposição da parte contrária (ID 

16470317). O feito foi saneado no ID 17888227, admitindo-se a 

intervenção de Adriana de O. L. como assistente simples da parte autora, 

refutando-se, ademais, as preliminares suscitadas. A audiência de 

instrução foi realizada no ID 22638409, colhendo-se a prova oral das 

testemunhas Zuleide da Silva Carvalho, Lucia Alves Ferreira Gomes, Maria 

das Dores Moreira Duarte, Florisvaldo de Souza Menezes, Valter Ferreira 

da Silva, Neuzeli Barbosa dos Santos, Newton Jose Pereira, Marilene 

Marques dos Santos e Nivaldo de Jesus da Silva, bem como depoimento 

pessoal das partes autora, assistente e requerida. Empós, a demandante 

apresentou memoriais (ID 23343676), suscitando a existência de 

impedimento para contrair o casamento, sob o argumento de que o genitor 

mantinha união estável com a pessoa de Vitorina antes do óbito, 

reiterando-se, no mais, os termos da prefacial. Os memoriais da parte 

requerida aportaram no ID 23480238, aduzindo a inovação da tese autoral 

na peça derradeira, alegando a extemporaneidade dos documentos 

carreados nos IDs 22594576 e 22594585, postulando pelo seu não 

conhecimento e, requerendo a condenação da mesma em litigância de 

má-fé. No mérito, reiterou a pretensão defensiva. A assistente simples 

carreou suas razões finais (ID 23598370), pactuando in contesti com a 

explanação autoral. Por último, o Ministério Público opinou pela 

improcedência da ação (ID 26091782), diante da palidez do conjunto 

probatório apto a elucidar a existência do vício alegado. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei o essencial. Decido. Passo ao exame do mérito, 

uma vez presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação. Cuida-se de ‘Ação Anulatória de Casamento, Prestação de Contas 

c/c Pedido Liminar de Sequestro de Bens em Caráter de Tutela de 

Urgência de Natureza Cautelar’ manejada por SILVIA de O. L., tendo como 

assistente simples Adriana de O. L., em face de NEUSELIA R. de S., todas 

devidamente qualificadas nos autos. A hipótese é de casamento 

celebrado pelo 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de 

Interdições e Tutelas de Barretos, no dia 10 de março de 2016, pelo regime 

da comunhão universal de bens, pairando alegação de nulidade, sob o 

fundamento de que o casal José Leite de Brito e Neuselia R. de S. 

convolaram núpcias mediante simulação, com intuito de conferir a 

requerida o direito a pensão previdenciária. A princípio, a despeito da 

parte autora arguir, também, o vício de consentimento do nubente José 

Leite de Brito à época da celebração do matrimônio, por estar fragilizado 

em virtude do câncer que o acometia, já em estágio terminal, vindo a 

falecer três meses depois, em 06 de junho de 2016, é cediço que não fora 

procedido o enquadramento legal das alegações, deixando a autora de 

apontar em quais disposições de lei estão previstas hipoteticamente as 

situações de fato que se descortinam no caso concreto. Isso porque, a 

dúbia motivação que levaria a anulação do casamento (incapacidade de 

consentir), ainda que se reputasse oportuna a pretensão, somada a 

hipótese de nulidade (por vício de simulação), há que se considerar que o 

pano de fundo apresentado aos autos não revela qualquer mácula no ato 

civil, cuidando-se de ato jurídico perfeito e acabado. Nas palavras de 

Marcos Bernardes de Mello,“diz-se válido o ato jurídico cujo suporte fático 

é perfeito, isto é, os seus elementos nucleares não têm qualquer 

deficiência invalidante, não há falta de qualquer elemento complementar. 

Validade, no que concerne a ato jurídico, é sinônimo de perfeição, pois 

significa a sua plena consonância com o ordenamento jurídico.” (Teoria do 

fato jurídico Plano da Validade, págs. 4/6, Saraiva, 2007). No caso em tela, 

os indiciários de prova que acompanham a inicial não corroboram a 

alegada carência de sanidade mental para o casamento, constando dos 

documentos médicos subscritos em dezembro/2015 (fase inicial da 

doença), a presença de lucidez e consciência (ID 1989388). Outrossim, o 

prontuário médico datado de 10 de março de 2016 traz a lume o estado 

psicológico de Jose Leite de Brito, registrando-o como ‘comunicativo, 

orientado, ansioso, demonstrando boas estratégias de enfrentamento, 

apresenta pensamentos e sentimentos pertinentes ao momento 

vivenciado’ (sic – ID 1989545), anunciando, adiante, acreditar em seu 

tratamento e recuperação (ID 1989565). Com efeito, inexiste no relatório 

médico fornecido pelo Hospital de Câncer de Barretos (ID 1989465) 

qualquer prenúncio quanto a falta de consciência do paciente, noticiando, 

de outro modo, sua postura colaborativa, consciente e orientado, aliás, até 

pouco tempo antes do passamento (IDs 1989585 e 1989627). Durante a 

instrução probatória, foram ouvidas como testemunhas da parte autora 

Zuleide da Silva Carvalho e Lucia Alves Ferreira Gomes, apurando-se que 

aquela jamais presenciou qualquer dos fatos embatidos, pouco 

colaborando ao fim colimado. A segunda, por sua vez, noticiou a confusão 

mental apresentada por Jose Leite de Brito quando de seu último encontro 

com o mesmo, no final de 2015, aparentando-se fisicamente abatido. 

Foram ouvidas pela parte contrária as pessoas de Maria das Dores 

Moreira Duarte, Newton Jose Pereira, Marilene Marques dos Santos e 

Nivaldo de Jesus da Silva, sendo esclarecido por Newton, contador do de 

cujus, ter promovido a retificação do IRPF vertido nos autos a pedido do 

próprio declarante Jose Leite, a fim de excluir a ex-convivente Aurea, a 

par de incluir a consorte Neuselia para fins de dependência junto ao plano 

de saúde a que o mesmo fazia jus. Argumentou que Jose esteve em seu 

escritório na última vinda a Rondonópolis, solicitando-lhe a r. alteração 

junto a declaração de Imposto de Renda, o que fora realizado na mesma 

oportunidade, apresentando-se lúcido, com expressão articulada e 

conduzindo o próprio veículo automotor. Sequencialmente, Marilene relatou 

ter acompanhado o marido em tratamento perante o Hospital de Barretos, 

vindo a conhecer o casal José e Neuselia. Relata que embora não tenha 

presenciado o ato solene, o nubente havia lhe confessado sobre o intento 

em se casar, justificando-o em razão da opção religiosa. Ademais, informa 

ter participado de um churrasco na residência de Jose Leite na semana 

que antecedeu ao falecimento, apresentando-se contente na ocasião. A 

testemunha Nivaldo aduziu que conhecia Jose desde 2013, mantendo 

contato constante por telefone com o mesmo, o qual teria se deslocado à 

Barretos dirigindo o próprio veículo. Ainda, aduz que Jose o confidenciou 

sobre o desejo de casar-se e que estava frequentando a Igreja Mundial 

em São Paulo. A prova oral da assistente foi produzida por Florisvaldo de 
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Souza Menezes, Valter Ferreira da Silva e Neuzeli Barbosa dos Santos, 

esta aduzindo que as filhas não mantiveram contato com o pai durante a 

convalescença por vontade própria do mesmo, inexistindo qualquer 

comunicação sobre o casamento à família. Os demais nada 

acrescentaram em termos de mérito. Colheu-se, ainda, o depoimento 

pessoal das partes autora, requerida e assistente, esgotando-se a 

saciedade a atividade probatória. Pois bem, não obstante as vastas 

testemunhas trazidas a baila, entendo que o arcabouço fático produzido 

apresenta-se descontextualizado ao cabo de corroborar a simulação no 

ato solene realizado entre o casal Jose e Neuselia. Sobre a questão de 

fundo, Humberto Theodoro Júnior, elucida que “na verdade, a simulação 

que o código trata como causa de nulidade do negócio jurídico é a que 

decorre de uma falsidade com o propósito de enganar a quem venha dele 

tomar conhecimento. é essa mentira contida no suporte fático do negócio 

que torna lícito o seu objeto e, por isso, lhe acarreta a pena de nulidade. 

Não é necessário que a inveracidade cause dano efetivo a alguém. Ela, 

por si, é suficiente para invalidar o negócio simulado.” (Comentários ao 

Novo Código Civil, Vol. III, Tomo I, 3ª Ed., Forense, Rio de Janeiro, 2006, 

pág. 469/470). Reportando-me à lição de Ferrara, registra Octavio Moreira 

Guimarães que a vontade exteriorizada dos simuladores ‘não é expressão 

de um interesse sério’, mas “é uma mentira para iludir terceiros (...) A 

simulação no novo Código Civil deverá acontecer quando as partes do 

negócio jurídico, de comum acordo, emitirem, deliberadamente, 

declarações divergentes de sua vontade (a declaração é mentirosa, falsa) 

com o objetivo de enganar terceiros, conforme a lição de Cariotta Ferrara. 

Não é necessariamente pelo prejuízo de outrem que se dá a simulação, 

mas pela versão enganosa com que terceiros são iludidos diante de uma 

convenção que só tem aparência.” Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito 

de Família, Vol. 1, leciona: “Outro vício do consentimento amiúde aventado 

é a simulação que leva duas pessoas a contraírem núpcias apenas como 

aparência, sem que jamais se estabeleça a real comunhão que leva a vida 

matrimonial. Com o casamento, desejam, na verdade, os cônjuges 

alcançar finalidades que podem ser consideradas secundárias, ou apenas 

colaterais, em geral de fundo econômico ou previdenciário. Não passa o 

enlace matrimonial de mero pretexto para outros objetivos.” (Direito de 

Família, Vol. I). Partindo deste pressuposto inarredável, indene de dúvidas 

que o casamento convolado não se revela, à mingua de provas, a 

existência de qualquer eiva apta a suplantar a vontade livre e consciente 

do casal, sequer apurando-se o suposto intento maculado em conferir o 

direito de pensão a companheira Neuselia. Se não bastasse, ao que se 

extrai do contexto, a escritura pública de pacto antenupcial foi lavrada aos 

23 de fevereiro de 2016, posteriormente registrada no assento civil de 

casamento, em 10 de março de 2016, não estando demonstrado o intento 

oculto, tampouco que Jose Leite apresentava-se em estágio terminal da 

doença, a par de retirar-lhe a lucidez de suas vontades. Neste particular, 

o relato médico revela a expectativa de cura e otimismo do paciente diante 

da situação vivenciada. Soma-se a isso o fato de que Neuselia convivia in 

contesti como companheira do de cujus, desde 12 de junho de 2013, 

conforme escritura pública albergada no ID 1988993, datada de 23 de 

dezembro de 2015, inclusive apresentando em juízo uma das testemunhas 

presentes naquele ato, Sr. Nivaldo de Jesus da Silva, confirmando o 

affectio maritalis e a desembaraçada manifestação de vontade dos 

conviventes. No caso específico, tenho como induvidosa a higidez do 

enlace civil objeto da contenda, não sendo demasiado reverberar que o 

casal vivia com status marital de longa data, optando nos meandros da 

doença pela mera formalização. Ademais, consta que a requerida figurou 

como única acompanhante do companheiro/cônjuge durante o período de 

convalescença, mostrando-se tumultuária a relação entre o genitor, Sr. 

Jose Leite e filhas/autora/assistente, o que teria justificado a ausência de 

comunicação quanto a celebração do enlace, omissão esta que não serve 

de sucedâneo a invalida-lo, notadamente diante do demonstrado 

descontentamento pessoal das descendentes com a opção realizada em 

vida. A bem da verdade, o apanhado dos autos não revela, tampouco de 

forma franciscana, a existência de simulação na realização do casamento 

para fins previdenciários, como pretende incutir a parte autora, 

repousando o embate processual nos resquícios sentimentais 

experimentados nos últimos dias de vida do genitor, dos quais as 

descendentes se privaram de participar, ao alvedrio das controvérsias 

fáticas deduzidas. Deveras, não se evidencia dos autos a ausência de 

animus no casamento e sequer que os nubentes almejassem alçar os 

efeitos escusos anunciados, partilhando fatidicamente da comunhão de 

vidas, situação esta inconteste nas provas colhidas. Em suma, o itinerário 

processual destoa do arrimo autoral pretendido, não restando apurada 

que a vontade externada pelo casal refoge a real intenção que acarretou 

a celebração do ato jurídico, não podendo o ato sentencial trilhar-se por 

suposições e desarranjos na relação pessoal vivida no núcleo familiar, 

pouco tempo antes do decesso. In casu, inexiste prova da incapacidade 

mental do varão à época da celebração do casamento, sendo válidos, 

portanto, seus efeitos civis, máxime quando inconteste que a união 

perdurou por período aproximado de três anos, subsistindo, ainda, 

escritura pública de união estável não hostilizada. Neste ínterim, entendo 

que insubsiste qualquer causa de nulificação do matrimônio na situação 

versada. Confortando este entendimento, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO. ENFERMIDADE MENTAL NÃO 

COMPROVADA. SIMULAÇÃO. INVALIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o casamento contraído por enfermo mental sem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, nos termos do art. 

1.548, I, do Código Civil de 2002. 2. Comprovado o discernimento ao 

contrair o casamento, deve ser rejeitada a alegação de nulidade absoluta 

por incapacidade. 3. O negócio jurídico simulado é nulo, mas subsistirá o 

que se dissimulou. 4. Comprovada a simulação no casamento, deve ser 

declarada a sua invalidade. 5. Apelação conhecida e não provida, mantida 

a sentença que acolheu a pretensão inicial (Des. Caetano Levi Lopes).” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0687.11.003342-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Caetano Levi Lopes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 

23/11/2017). Apenas para não passar em branco, registro que os vagos 

relatos tecidos durante a instrução de que o falecido mantinha 

relacionamento concomitante com a requerida e a pessoa de Vitorina, 

seguida da tardia tese de impedimento matrimonial lançada nos memoriais 

da parte autora (ID 23343676), se tratam de assertivas dispersas da 

somatória das provas coligidas, além de inovadora e extemporânea tese 

processual, que pelo próprio arcabouço probatório não merece 

acolhimento. Com efeito, a parte interessada se descurou de integrar a 

suposta companheira aos autos, a tempo e modo, tampouco de comprovar 

a saciedade que na data do casamento sub judice, Jose e Vitorina de fato 

mantinham relacionamento público, contínuo e duradouro, a par de 

configurar a existência do aventado relacionamento simultâneo. Neste 

norte, a tardia alegação de impedimento matrimonial não tem o condão de 

diversificar o caminho processual inicialmente trilhado, o que deveria ter 

ocorrido, acaso assim entendesse, em alegação oportuna e acompanhada 

dos documentos e providências processuais pertinentes, o que de fato 

não ocorreu. Destarte, entendo despiciendas maiores considerações 

acerca do tema, eis que ressai como fato incontroverso a existência do 

relacionamento existente entre Jose Leite e Neuselia, conforme os fatos 

deduzidos na instrução processual, inexistindo oposição formal quanto a 

temática. Nesse jaez tenho que a requerente incube o ônus de comprovar 

fato constitutivo de seu direito, conforme inteligência do art. 373, I, do CPC. 

Segundo a regra geral, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega 

a existência de um fato. A parte autora precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu 

direito, e a parte requerida, por sua vez, a existência de fato impeditivo 

modificativo ou extintivo do direito daquela. Acerca da questão do ônus da 

prova, leciona Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, que 

significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que 

corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de 

provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho 

de causa. A produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é 

ônus da condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo 

Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Outrossim, o 

processo moderno busca solucionar os litígios à luz da verdade real e é, 

na prova dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade, no entanto, o 

Juiz não pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o 

processo e de sonegar a Justiça postulada pelas partes. À parte 

requerente foram dadas todas as oportunidades legais para provar o 

alegado, não obtendo sucesso. Ao Juiz para garantia das próprias partes, 

só é lícito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se 

encontra no processo para o julgador não existe. Por derradeiro, tem-se 

no caso sub judice, a impossibilidade do atendimento do pleito formulado 

pela requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, eis que 

somente fez uso de um direito constitucionalmente garantido (art. 5.º, 

XXXV CF), utilizando os meios disponíveis na seara judicial para defesa de 

seus interesses, não resultando qualquer prejuízo para a parte adversa, 

que teve a oportunidade de rebater todas as alegações nos autos. Sobre 
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este tema, confira-se: “Se a parte utiliza dos meios disponíveis no direito 

positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo 

vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação por 

litigância de má-fé” (RSTJ 132/338).” “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).” “Entende 

o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam 

a aplicação da pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo 

da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta 

intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder 

com lealdade.” (STJ-3ª Turma, REsp. 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 

11.6.02, deram provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337). (in Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor – Theotonio Negrão – 

Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – ps. 117 e 118). Posto isso, em 

sintonia ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, na 

forma da fundamentação supra e, via de consequência, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Princípio da Causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo prudentemente em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, sobretudo 

considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado. Deixo de 

condenar a assistente simples aos honorários sucumbenciais, na forma 

dos arts. 94 e 119, do CPC (vide STJ, 1ª Turma, REsp 579.739/DF, rel. Min. 

José Delgado, j. 17/02/2005, DJ 11/04/2015, p. 180). Transitada em 

julgado, proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 04 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004815-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DE SOUZA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESCIANE JUSTINO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA E NA CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, ENCAMINHANDO AOS SETORES COMPETENTES PARA 

AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

COMPAREÇA NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016812-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. P. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT21895/O (ADVOGADO(A))

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016812-50.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuidam de ‘AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO’ formulado por WILSON PARMEJANE GOMES 

em desfavor de MONALISA THAINAN PEREIRA RODRIGUES GOMES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes 

casaram-se em 21/01/2013, sob o regime da comunhão parcial de bens. 

Noticia, ainda, que na constância do casamento amealharam bens em 

comum. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial, concedeu-se o benefício da assistência judiciaria gratuita à parte 

(ID 27654192). Sobreveio aos autos certidão positiva do Sr. Meirinho (ID 

20135755). A requerida compareceu aos autos através da petição 

registrada no ID 29154485, oportunidade em que deu-se por citada (ID 

29154485). Em sede de audiência de conciliação as partes acordaram 

acerca da dissolução do vínculo matrimonial, tendo na oportunidade a 

requerida informado expressamente o interesse em voltar a utilizar o nome 

de solteira, qual seja: MONALISA THAINAN PEREIRA RODRIGUES (ID 

29811566). Relatei o essencial. Decido. 1. Considerando-se a natureza da 

causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir 

vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do 

pedido autoral. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de bens proposto 

por WILSON PARMEJANE GOMES em desfavor de MONALISA THAINAN 

PEREIRA RODRIGUES GOMES, ambos bem qualificados nos autos. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Os requerentes são 

casados consoante certidão vertida no ID n. 27609782. Em se tratando de 

pedido da espécie, em consonância com a Emenda Constitucional nº 66, 

publicada em 13.07.2010, com entrada em vigor na data da publicação - 

que suprimiu o requisito temporal na dissolubilidade do casamento civil pelo 

divórcio – não mais se exige a comprovação do transcurso de qualquer 

prazo para a decretação do divórcio, tampouco do transcurso do prazo a 

contar da data da decisão que julgou a separação (art. 226, par. 6º, da 

Constituição Federal). Destarte, com fundamento no art. 226, par. 6º, da 

Constituição Federal, DECRETO O DIVÓRCIO entre WILSON PARMEJANE 

GOMES E MONALISA THAINAN PEREIRA RODRIGUES GOMES, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC e, por consequência extingo o 

presente feito. A requerente voltará a utilizar o nome de solteira. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, inciso I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como termo de 

guarda, com as cautelas de praxe. 2. No mais, considerando que a parte 

requerida não apresentou contestação aguarde-se o transcurso do prazo 

legal. Após, intime-se o requerente, via causídico para, querendo, 

apresente manifestação no prazo legal. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 

de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 894370 Nr: 3267-61.2018.811.0003

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESDS, LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12.854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLINO de minha competência jurisdicional em favor de umas 

das Varas de Família da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito.Notifique-se o Ministério Público.Após, preclusa a via 

recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas as anotações 

e baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Vistos etc.,

 1. Considerando o quanto informado pelo senhor Meirinho na certidão 

negativa de fl. 170, notadamente para fins de evitar futuras arguições de 

nulidade, em observância ao princípio da efetividade processual e 

invocando o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC, efetivei 

pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter 
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endereço atualizado do requerido, entretanto, cujo resultado segue anexo.

2. No mesmo sentido, efetivei pesquisa perante o Ministério do Trabalho 

(CAGED), obtendo informações de que o Sr. VALDIVAN não ostenta 

vínculo empregatício em aberto.

3. A par do resultado obtido na diligência empreendida pelo Juízo nesta 

ocasião, expeça-se novel mandado de penhora, avaliação e remoção, 

conforme determinado no decisum de fl. 164. Faça constar o endereço 

anexo (SIEL).

Ultimado o expediente, intime-se o demandante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente cálculo atualizado do débito alimentar, 

decotando-se eventuais valores percebidos no curso do processo, sob 

pena de extinção.

4. Outrossim, previamente ao exame do pleito de negativação do nome do 

executado, entendo como medida de prudência que seja aguardada a 

resposta ao expediente acima mencionado com o atendimento integral ao 

comando ora exarado, evitando-se desta forma indevida inserção de 

restrição em valor superior ao já garantido por penhora efetivada nos 

autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788294 Nr: 9546-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDC, IMDC, IJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15.121-A, DENISE RODEGUER - OAB:291039, DÓRIS PATRICIA 

DIAS VIEIRA MOTA - OAB:25924, GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0, glicya de oliveira theodoro lima - 

OAB:19045, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 20.179, 

Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O, LETÍCIA GONÇALVES DE 

CARVALHO - OAB:24.611/O, Welder Felizarti Lopes - OAB:25390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:OAB/MT 

7684

 Vistos etc.,

1. É sabido que o Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC).

Pois bem. A par do requerimento vertido no pedido retro, é defeso manter 

processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, 

destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá.

Assim, invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, 

LXXVIII, da CF), com amparo no paragrafo único do art. 723 do CPC, 

reputo como sendo a medida mais adequada, a suspensão do andamento 

do presente feito pelo prazo de 60 dias, a fim de que o exequente localize 

bens passíveis de serem penhorados.

 2. Fica o r. causídico ciente de que deverá manifestar-se tão logo decorra 

o prazo de suspensão, independentemente de nova intimação adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse mister pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Na oportunidade, deverá a parte exequente apresentar cálculo atualizado 

e pormenorizado, DECOTANDO-SE os valores percebidos no curso do 

processo.

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728405 Nr: 9206-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDRG, LDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por T. R. dos R. G. 

representada por sua genitora, Sra. Lucélia dos Reis Oliveira, em desfavor 

de JOSÉ GOMES TEODORO, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebida o pedido de cumprimento nos próprios autos, determinou-se a 

intimação do demandado (fl. 37).

 Devidamente intimado a pagar o débito alimentar pleiteado no presente 

feito (fl. 50), o executado quedou-se inerte (fl. 51).

Por força do decisum de fl. 61 realizou-se busca de valores passíveis de 

penhora via BacenJud, bem como oficiou-se a Caixa Econômica Federal, 

aportando resultado positivo da CEF (fls. 69/70).

Intimado pessoalmente a manifestar acera da penhora levada a efeito (fl. 

73), o demandado deixou o prazo transcorrer in albis, oportunidade em 

que autorizou-se o levantamento dos valores (fl. 80).

 Sobreveio comprovantes da CEF dando conta do cumprimento do 

comando judicial (fls. 84/85).

Sem êxito as busca de veículos via sistema Renajud (fl. 94).

Por fim, a parte exequente pleiteou pela extinção do feito (fl. 100).

É o relatório do necessário. DECIDO.

Pois bem. Com efeito, a faculdade de desistir da execução é assegurada 

ao credor, consoante previsto no art. 775 do Código de Ritos.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do CPC.

 Diante da consensualidade em destaque, a publicação desta sentença 

nos autos gerará automaticamente o seu trânsito em julgado (dispensando 

a serventia de expedir certidão especifica).

Custas e honorários advocatícios indevidos, face à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando estendido ao executado a r. 

benesse, haja vista o caráter assistência da ação em comento.

Arquive-se, oportunamente com as cautelas de praxe.

Ciência ao Parquet.

P. I.

 Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713925 Nr: 9074-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

No que tange ao pedido de reconsideração formulado pela parte 

exequente (fl. 161), indefiro a pretensão manejada, mantendo pelos 

próprios fundamentos o decisum registrado à fl. 160.

Doravante, intime-se novamente a parte exequente para, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, traga aos autos cálculo atualizado do 

débito, consoante derradeira determinação deste Juízo (fl. 160), sob pena 

de extinção.

Às providências.

 Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745555 Nr: 5295-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Vistos.
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Dou por prejudicado o exame do pedido de fl. 133 eis que o juízo não 

possui acesso ao sistema mencionado pela exequente.

 Renove-se a intimação da exequente para fins e prazo do decisum de fl. 

130.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700405 Nr: 8376-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

De início, intime-se a parte exequente para a apresentação de calculo 

atualizado do débito, em quinze dias.

Após, promova-se a expedição de novel mandado de prisão junto ao 

sistema B.N.M.P.

No mais, renove-se o Sr. Oficial de Justiça perante o endereço informado, 

preferencialmente em horário não comercial e aos finais de semanas e 

feriados, esgotando-se as diligências consoante apregoa o código de 

ritos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 787442 Nr: 9184-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AMERICO CASTELO 

BRANCO JUNIOR - OAB:OABMT 19.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Outrossim, considerando a ausência do patrono da parte autora nesta 

solenidade, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se o r. 

Causídico para que no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos 

ratifica-la em sendo o caso, sendo que o silencio será interpretado como 

ratificação tácita. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

III. Sem prejuízo, remeta-se cópia integral os autos ao Ministério Público 

para eventual propositura de ação de curatela a fim de resguardar o 

interesse da incapaz. IV. Sem prejuízo, dispensada a perícia, oficie-se ao 

perito anteriormente nomeado dando conta da desnecessidade de 

conclusão dos trabalhos. V. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000393-86.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” ajuizado por Allan K. S. M., representado por sua genitora Sra. 

Cleide Maria da Silva, em face de Ederson Mendes Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos, em síntese, objetivando o 

recebimento dos alimentos vencidos e inadimplidos referente aos meses 

de novembro e dezembro do ano de 2017 e janeiro de 2018, bem como 

daqueles que vencerem no curso do processo, sob o rito da coerção 

pessoal. Em petição derradeira, a parte exequente noticiou o acordo 

formalizado entre as partes, dando por quitado o débito alimentar objeto da 

presente executio. É o relatório. Decido. A par da noticia do pagamento 

integral do débito vindicado nesses autos, DECLARO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem prejuízo, invocando o 

princípio do melhor interesse da criança acolho em parte o pedido da 

exequente. Desta forma, oficie-se ao INSS, para que promova ao 

desconto dos alimentos definitivos fixados em sentença, no percentual de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo diretamente no benefício 

previdenciário percebido pelo executado Ederson Mendes Silva (CPF 

715.691.461-87) o respectivo depósito em favor da parte autora, 

constando no expediente os dados pertinentes, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. Demais disso, deixo de solicitar informações 

acerca da empresa empregadora, consoante postulado, uma vez que em 

consulta ao sistema CAGED o executado não ostenta vínculo empregatício 

formal em aberto, conforme anexo, devendo em caso de suspensão do 

benefício previdenciário, a interessada valer-se da via adequada para o 

implemento da pretensão junto ao empregador, notadamente com a 

finalidade de evitar a duplicidade de descontos no soldo do executado. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça, restando 

concedido ao executado a r. benesse. Preclusa a via recursal e 

promovida às anotações pertinentes, arquivem-se os autos. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

04 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048043-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. (REQUERENTE)

T. L. B. (REQUERENTE)

T. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELLE VARASCHIN GEHM OAB - RS75773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29886587, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Visto. Intime-se a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento do valor das custas processuais relativas a ação de 

reconvenção, sob pena de não ser analisada. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793715 Nr: 11758-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPL, LMFN, SEBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª ALBERTO 

PERGO CHILANTE, OABMT 12995, para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1002794-2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793715 Nr: 11758-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª ALBERTO 

PERGO CHILANTE, OABMT 12995, para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1002794-87.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753769 Nr: 9694-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, FRANCISCO 

JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - 

OAB:/PR/93133, WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - OAB:OAB/PR 93.133

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª)(WAGNER 

NOGUEIRA DE LIMA, OAB/PR 93133, para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1003025-17.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784741 Nr: 8065-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS, EDIMILSON SILVERIO 

ROSA DE BARCELOS, EDIVAM SILVERIO DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:MT Nº 6.682-B

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº()RAUL ASTUTI 

DELGADO, OAB/MT 6681-E, para tomar ciência de que o presente feito foi 

integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, conforme 

comprovante de fls. retro, sob nº 1003019-2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785817 Nr: 8513-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

AUGUSTO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO 

PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT 8872, para tomar ciência de que 

o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o 

sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, sob nº 

1003030-39.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789815 Nr: 10152-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSL, FAPL, WCDF, OAD, AMD, JDA, DMZC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE - 

OAB:39737, MÁRCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39.737, 

MARCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39737

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª MARCIO 

CARRATTE DE FARIA, OAB/T 39737,para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1007495-28.2019.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789815 Nr: 10152-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSL, FAPL, WCDF, OAD, AMD, JDA, DMZC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE - 

OAB:39737, MÁRCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39.737, 

MARCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39737

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª MARCIO 

CARRATTE DE FARIA, OAB/MT 39737,para tomar ciência de que o 

presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema 

PJE,  con forme comprovante  de  f l s .  re t ro ,  sob  nº 

1007495-28.2019.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789815 Nr: 10152-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA, FOUR 

AUTO POSTO LTDA, WALTER COSTA DE FARIA, ORLANDO ANTONIO 

DADALT, ALEXANDRE MAGNO DAMER, JUCELINO DE AGUIAR, DAISY 

MARIA ZORRON CARRATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE - 

OAB:39737, MÁRCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39.737, 

MARCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39737
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 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª MARCIO 

CARRATTE DE FARIA, OAB/MT 39737,para tomar ciência de que o 

presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema 

PJE,  con forme comprovante  de  f l s .  re t ro ,  sob  nº 

1003015-70.02020.8.11.0003

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282349 Nr: 5797-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUPIA OLIVEIRA MESTRE, IVANILDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, 

IRACEMA CECARECHI MACEDO, IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213, IVANILDO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 8213, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora IRACEMA CECARECHI MACEDO 

, advº(ª) GERALDO ROBERTO PESCE, OAB/MT 5137, para no prazo de 10 

(dez)dias, informar o paradeirto do veículo penhorado, MARCA/MODELO 

FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA NPK 3863, cf consta da pagina 323.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382896 Nr: 11080-62.2006.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DUQUE DOS SANTOS, ANAIDES 

BARROS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 VISTO.

 O exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente as executadas, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis no patrimônio das executadas.

O pedido deve ser deferido.

 É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que as executadas venham a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que as executadas não se 

desfaçam do bem até o momento em que é efetivada a penhora.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no 

sistema RENAJUD, de veículos automotores cadastrados em nome das 

executadas.

Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículo em nome das executadas, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

REQUISITE-SE DA EMPRESA CMF CONSTRUÇÕES (Av. Senador Filinto 

Muller nº 1748, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, represnetante CIZINO 

CABRAL QUIXABEIRA) as informações requeridas pelo Ministério Público 

na página 1010, último parágrafo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435583 Nr: 4251-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA CONFIANÇA LTDA ME, DULCINEIA 

DE FATIMA TEODORO, DULCIMAR APARECIDA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº RENATO 

RODRIGUES ALVES, OAB/TO 3203 , para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1003023-47.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435583 Nr: 4251-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLM, DDFT, DAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº RENATO 

RODRIGUES ALVES, OAB/ 3203 , para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1003023-47.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718607 Nr: 14074-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT, 

RHAÍSSA CAROLINA SANTOS - OAB:97236

 RAUL ASTUTTI DELGADO, OAB/MT 6682-B, tomar ciência de que o 

presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema 

PJE,  con forme comprovante  de  f l s .  re t ro ,  sob  nº 

1002930-84.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711226 Nr: 6225-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª)(JOSE SERGIO 

MARTINS RIBEIRO, OAB/MT 14310 , para tomar ciência de que o presente 

feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1002801-79.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297431 Nr: 104-98.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 
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OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16493, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 6.682-B, SAMIR 

BADRA DIB - OAB:5205/MT

 INTIMAÇÃO a Drª PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419323 Nr: 1650-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DENIZART ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª)LUCILENE MARIA OLIVEIRA, 

OAB/MT 5296, para tomar ciência da data designada para a realização da 

pericia, pelo Perito Márcio Ferreira de Oliveria , na data 26/03/2020, 

quinta-feira, às 16:00min, na Secretaria desta 1ª vara de Fazenda Pública, 

e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico e apresentarem quesitos, 

na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798814 Nr: 13847-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) ANDRE LUIZ GOMES DURAN, 

OAB/MT 16960, para tomar ciência da data designada para a realização 

da pericia, pelo Perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA , na data 

26/03/2020, quinta-feira, às 16:00min, na Secretaria desta 

1ªVaradeFazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813346 Nr: 667-38.2016.811.0003

 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: ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS opôs embargos de declaração, ao 

argumento de que ocorreram omissão e contradição na decisão de fls. 

343, sob o argumento de que ela foi omissa quanto à fundamentação e 

contraditória ao consignar que embora seja possível a compensação de 

débitos, o momento da expedição do precatório não seria o mais 

adequado, violando o que dispõe a Constituição Federal, artigo 100, 

parágrafo 9º (fls. 349/350).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste 

razão ao embargante quanto à omissão alegada.

Isso porque, a decisão foi clara ao constar que não há compensação de 

precatório.

De igual forma, não há que se falar em contradição, uma vez que o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4357/DF, declarou, por 

maioria de votos, a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10 do artigo 

100 da Constituição Federal, sob o argumento de que o regime de 

compensação obrigatório dos precatórios estabelece um desnecessário 

tratamento favorável à Fazenda Pública, em descompasso com o princípio 

da separação dos poderes e com as garantias do devido processo legal, 

do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e da isonomia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INDEFERIDO. ART. 100, §§ 9º E 

10, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RECURSO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Deve ser indeferido o pedido de 

compensação de débitos formulado com base no art. 100, §§ 9º e 10, da 

Carta Magna, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADI nº 4357/DF, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade 

desses dispositivos . 2. A modulação da eficácia da decisão proferida na 

mencionada ADI diz respeito ao pagamento parcelado dos precatórios, 

não interferindo na questão relativa à compensação de débitos, cujos 

dispositivos foram declarados inconstitucionais (art. 100, §§ 9º e 10, CF). 

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na ExeMS 

12.066/DF, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção, 

julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

 Assim, convenço-me de que não há na decisão embargada nenhuma 

ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração 

apresentados pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737158 Nr: 48-79.2014.811.0003

 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: ROSIVAN RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-O , para tomar ciência da data 

designada para a realização da pericia, pelo Perito Márcio Ferreira de 

Oliveria , na data 26/03/2020, quinta-feira, às 16:00min, na Secretaria 

desta 1ª vara de Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737205 Nr: 95-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-O , para tomar ciência da data 

designada para a realização da pericia, pelo Perito Márcio Ferreira de 

Oliveria , na data 26/03/2020, quinta-feira, às 16:00min, na Secretaria 

desta 1ª vara de Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760997 Nr: 13917-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DUCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 
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BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) MARCIA MANCOSO 

BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito Márcio Ferreira de Oliveria , na data 

26/03/2020, quinta-feira, às 16:00min, na Secretaria desta 1ª vara de 

Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 912294 Nr: 8724-74.2018.811.0003

 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: SERGIO WILLIAN FERRARI, PATRÍCIA CLEMENTE 

FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Artur de O. S. e Navarro - 

OAB:OAB/SP164388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a petição de fls. 92/93 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 883566 Nr: 11368-24.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PETERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alex jose silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737120 Nr: 9-82.2014.811.0003

 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: LINDINEY ALVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 30 dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005232-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DEMILSON SALES DIAS (EXECUTADO)

ADEMILTON SALES DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005232-23.2019.8.11.0003. VISTO. SALES DIAS TRATOR 

PEÇAS LTDA alegou a ocorrência de prescrição, ressaltando que desde o 

despacho de citação da executada proferido em 16/01/2013, até a 

presente data, não houve qualquer outra causa interruptiva do prazo 

prescricional. Aduziu que a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do 

feito por 90 (noventa) dias em 18/04/2016, de modo que, entre a data do 

despacho de citação e a suspensão da marcha processual, decorreu o 

prazo de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias, tendo o prazo 

prescricional voltado a correr em 23/09/2016. Disse que o prazo 

prescricional do feito foi novamente suspenso em 08/05/2018, pelo 

período de 1 (um) ano por não terem sido encontrados bens passíveis de 

penhora em nome da executada. Asseverou que da data que voltou a 

correr o prazo da prescrição, qual seja 23/09/2016, até a data de 

08/05/02018, quando a contagem do prazo prescricional foi novamente 

suspensa, transcorreu exatamente 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 

(quinze) dias. Sustentou, assim, que a presente execução fiscal foi 

alcançada pelo instituto da prescrição, nos termos do artigo 174 do CTN, já 

que a somatória dos aludidos períodos de paralização do feito totaliza 5 

(cinco) anos e 17 (dezessete) dias. A Fazenda Pública Estadual refutou a 

alegação de prescrição intercorrente, ao argumento de que a prescrição 

intercorrente sequer começou a correr no caso dos autos, pois o 

exequente ainda não tomou ciência de qualquer tentativa de penhora 

infrutífera. (Id. 29794658). É o relatório. Decido. Sobre a matéria de 

prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o Recurso 

Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS, definindo as seguintes teses no 

julgamento dos temas: Tema 566/STJ – O prazo de 1 (um) ano de 

suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na 

data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, 

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o 

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Tema 567/STJ 

- Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 

Tema 568/ STJ - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda 

que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 

intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, 

requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens. Tema 569/ STJ - Havendo ou não petição da Fazenda Pública 

e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 

1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional 

aplicável. Tema 570/ STJ - A Fazenda Pública, em sua primeira 

oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao 

art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação 

dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo 

que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., 

onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 

Tema 571/ STJ - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Como se vê, somente a 

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são 

aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Na hipótese, o 

prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente teve início no ano de 

2016, após o decurso de um ano da ciência da fazenda acerca da 
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inexistência de bens em nome da empresa executada (Id. 20084837, pág. 

4/27). No dia 13/09/2017, o curso da prescrição intercorrente foi 

interrompido pela citação dos sócios executados, Ademilton Sales Dias e 

Demilson Sales Dias, por edital (Id. 20084839, pág. 33). Em 08/05/2018, a 

execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, por não terem sido 

encontrados bens penhoráveis em nome dos executados, conforme 

decisão de Id. 20084998, pág. 23. Assim, o prazo prescricional retomou o 

seu curso em 09/05/2018. Porém, na data de 23/07/2019, o prazo da 

prescrição intercorrente foi novamente interrompido, haja vista que 

efetuado o bloqueio da quantia de R$ 298,20, encontrada na conta 

bancária do executado Demilson Sales Dias. Dessa forma, não há que se 

falar em prescrição intercorrente. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Transfira o valor 

bloqueado nos autos pra conta única. Intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001997-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

WLLY KAROLINY E SILVA GARCES OAB - 010.057.471-80 

(REPRESENTANTE)

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Anulatória proposta por Wlly Karoliny e 

Silva Garces ME e Wlly Karoliny e Silva Garces em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$25.050,59 (vinte e cinco mil 

cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Decido. Inicialmente, 

convém esclarecer que apesar da parte autora ter ingressado com ação 

anulatória aduzindo possuir “efeitos de embargos à execução”, trata-se 

de mera nomenclatura criada pelas autoras, pois independentemente do 

nome que venha criar a ação continua sendo anulatória, a qual é ação 

autônoma e que segue o rito comum do Código de Processo Civil, 

enquanto que o embargos à execução é ação acessória e possui rito 

próprio. Faço, pois, tal distinção, considerando que por se tratar de ação 

autônoma, diante às partes e o valor dado à causa, os autos só poderiam 

tramitar nesta Vara da justiça comum por conexão com a execução fiscal 

nº 1017111-27.2019.8.11.0003, contudo, pela regra capitulada no artigo 

54 do Código de Processo Civil, os autos não podem ser processados em 

conjunto neste mesmo juízo, explico. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial da Fazenda 

Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários-mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O 

artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que 

na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência 

para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Por sua vez, o artigo 54 do Código de Processo Civil só 

autoriza a modificação da competência pela conexão quando a 

competência da ação for relativa. Ocorre que conforme assentado pela 

regra §4º do artigo 2º, da Lei 12.153/2009, as causas de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública possuem natureza absoluta, de modo 

que não pode ser modificada em razão de conexão. Não há ainda nenhum 

risco de decisões de natureza conflituosa, considerando que na 

execução fiscal não é discutida a natureza da dívida, como quer as 

autoras, o que só poderia ser feito por meio de embargos à execução, 

cuja oposição conflitaria com a presente demanda por meio do instituto da 

litispendência. Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 
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Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003375-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERBAL HONORIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, intime-se a parte 

autora para que se manifeste quanto a ilegitimidade do Estado de Mato 

Grosso para restituir o Imposto de Renda retido, supostamente, de forma 

indevida, bem como quanto a legitimidade da União para figurar em seu 

lugar no polo passivo, haja vista que é o sujeito tributário ativo da relação 

jurídica. No mais, observe-se que os holerites trazidos aos autos pelo 

autor afasta sua presunção de hipossuficiência, considerando sua renda 

mensal em torno de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), de modo que 

determino sua intimação para que comprove estar atualmente 

impossibilitado de recolher antecipadamente as taxas e custas 

processuais ou que as recolha desde já. Concedo-lhe o prazo de 15 

(quinze) dias para atendimento desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003056-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INES APARECIDA PIPI (INVENTARIANTE)

DIVINO BATISTA DE SOUZA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc. Em análise ao processo de inventário do espólio autor, 

observe-se que este deixou R$253.905,22 (duzentos e cinquenta e três 

mil novecentos e cinco reais e vinte e dois centavos) em bens, cujo óbito 

afasta a presunção de sua hipossuficiência, considerando que tais bens 

não mais são para sua subsistência, não tendo sido demonstrado 

qualquer impossibilidade para que o espólio arque com as custas e taxas 

iniciais do processo. Desde modo, intime-o para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstre a impossibilidade do espólio arcar com as 

despesas iniciais do processo, sob pena de indeferimento da gratuidade 

judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741244 Nr: 2835-81.2014.811.0003

 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: AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA, ELISETH PRICILA DE 

BRITO, LEONILDA DE SOUZA, MARILEIDE SANTANA RODRIGUES, JOCENI 

DERMINDA GUIMARAES, ROSILENE LARA DE FREITAS, DARLINEIA BRITO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

GILMAR ANTÔNIO DAMIN, OAB/MT nº 8.111, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630641 Nr: 2831-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Rafaela Robertta Pesqueira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaydon José de Freitas - 

OAB:5860 - OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal.

Rondonópolis - MT, 2 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 615122 Nr: 5778-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, manifeste quanto às 

testemunhas não localizada, bem como, apresentar os memoriais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701173 Nr: 12267-62.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MONICA MARCHETT, Cpf: 43881599053, 

Rg: 55023423, Filiação: Maria Luiza Marchett e Sérgio João Marchett, 

brasileiro(a), empresária do ramo do agronegócio. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "(...) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

denuncia MONICA MARCHETT como partícipe do homicídio da vítima José 

Carlos Machado de Araújo, dando-a por incursa no art. 121, §2º, incisos I 

e IV, do CP, na forma do art. 29, caput, também, do CP (...)"

Despacho: 1. Relatório.Trata-se de denúncia ofertada em face de Monica 

Marchett, como partícipe do homicídio que vitimou José Carlos Machado 

Araújo, dando-a por incursa no art. 121, §2º, I e IV do CP, na forma do art. 

29 caput, também do CP. É o breve relato. 2. Da Fundamentação.2.1 Do 

recebimento da denúncia.Para o recebimento da exordial acusatória basta 

a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. Tais indícios 

não precisam ser robustos como os necessários à decretação da 

preventiva, tampouco necessita da prova basal, elemento da 

condenação.Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:“Denúncia – 

Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos arts. 41 e 43 

do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado cabalmente, uma vez 

que isso somente ocorrerá na instrução criminal na qual se terá a 

oportunidade de colher todas as provas – Necessidade para a 

instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a Região – 
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RT 766/738.No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se 

comprovam pelos documentos acostados as fls. 10/24, 26/34, 36/410 

(laudos periciais em local do crime, reconstituição e reprodução simulada 

dos fatos, boletim de ocorrência, fls. 260, exame de necropsia, fls. 

261/263, mapa topográfico para localização das lesões, fls. 264, certidão 

de óbito, fls. 265, laudo de exame documentoscópico, fls. 332/356) e 

demais documentos acostados. Assim, presente as condições da ação e 

os pressupostos de procedibilidade. Já os indícios de autoria se 

comprovam pelos termos de depoimentos acostados, fls. 73/86 em mídia 

de fls. 87 Assim, presente as condições da ação e os pressupostos de 

procedibilidade. Por fim, quando do recebimento da peça acusatória 

deverá o magistrado se orientar pelo princípio in dubio pro societa.3. 

Dispositivo. I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a 

denúncia.II – Expeça-se carta precatória à Comarca de São Paulo/SP, para 

a citação da acusada, a qual deverá observar o prazo de 10 (dez) dias, 

para apresentação da resposta à acusação. Resta desde já autorizada à 

citação por edital se por ventura a ré não seja localizada.III – Dê-se ciência 

ao Ministério Público.

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, Flávia Regina Souza 

Pereira, digitei.

Rondonópolis, 04 de março de 2020

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.: 630641 Nr: 2831-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Rafaela Robertta Pesqueira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaydon José de Freitas - 

OAB:5860 - OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 I – Recebo a apelação de fl. 1588, pois tempestiva, fl. 1589.

 II – Considerando que o apelante declarou que irá apresentar as suas 

razões em instância superior, nos termos do §4º do art. 600 do CPP, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios e cautela de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 686839 Nr: 195-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulli Baptistela Barbieri - 

OAB:19.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/O, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/ 13.909-B, ULLI 

BAPTISTELLA - OAB:, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - OAB:19885, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT

 I – Indefiro o pedido apresentado em favor do réu Maroan Fernandes 

Haidar Ahmed.II – Requisite-se que o réu retorne a ala/cela segura na 

penitenciária local.III – Dê-se ciência às partes.IV – Aguarde-se a 

realização da audiência designada.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666997 Nr: 24-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 I – Recebo a apelação de fl. 135, pois tempestiva, fl. 136.

 II – Considerando que o apelante declarou que irá apresentar as suas 

razões em instância superior, nos termos do §4º do art. 600 do CPP, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios e cautela de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619248 Nr: 2354-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÉVERTON DANILO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 136, pois tempestiva, fl. 137.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 141/144, e 

contrarrazões recursais, fls. 145/151, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654122 Nr: 3680-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SOUSA - OAB:25589

 (...)à ação penal, conforme já referido.Certo é que a manifestação 

defensiva nesse ponto confunde-se com o próprio mérito da ação, 

havendo necessidade de maior dilação probatória para esclarecer todas 

as intercorrências do delito e apreciação em momento apropriado, qual 

seja, o da prolação da sentença nesta ação penal.Assim sendo, 

inexistindo nos autos quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, deixo 

de absolver sumariamente o acusado.3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido 

formulado pela defesa pelos motivos acima delineados e confirmo o 

recebimento da denúncia.II – Considerando que respondo por esta Vara 

Criminal a título de substituição, não havendo mais pauta para realização 

de audiências de instrução e julgamento de réus soltos no período 

correspondente, aguarde-se o retorno da magistrada titular para a 

designação do ato em conformidade com a sua pauta de audiências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681354 Nr: 12842-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA VEIGA DE ANDRADE 

SILVA VIEIRA - OAB:248810, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408 A-MT

 (...), havendo necessidade de maior dilação probatória para esclarecer 

todas as intercorrências do delito e apreciação em momento apropriado, 

qual seja, o da prolação da sentença nesta ação penal.Assim sendo, 

inexistindo nos autos quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, deixo 

de absolver sumariamente o acusado.No mais, consigno que a destinação 

da arma de fogo apreendida e fiança recolhida será objeto de deliberação 

igualmente quando da prolação da sentença, não merecendo acolhimento, 

por ora, a pretensão de restituição, porquanto há previsão legal para suas 

destinações, em caso de eventual julgamento procedente desta ação 

penal, evidentemente.Registro, neste posto, que o armamento se tornou 

objeto do crime e o valor recolhido poderá ser utilizado para o pagamento 

das custas.3. Dispositivo.I – Indefiro os pedidos formulados pela defesa 

pelos motivos acima delineados e confirmo o recebimento da denúncia.II – 

Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de substituição, 

não havendo mais pauta para realização de audiências de instrução e 

julgamento de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a designação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689296 Nr: 2266-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANDERSON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B/MT

 (...)das hipóteses do art. 397 do CPP, deixo de absolver sumariamente o 

acusado.3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido formulado pela defesa pelos 

motivos acima delineados e confirmo o recebimento da denúncia.II – 

Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de substituição, 

não havendo mais pauta para realização de audiências de instrução e 

julgamento de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a designação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612089 Nr: 2531-30.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 686312 Nr: 17065-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON SEVERIANO DE ALMEIDA, 

EDINILSON SOARES NASCIMENTO PEREIRA, ALESSANDRO MACHADO, 

FRANCISCO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:13025

 (...)probatória para esclarecer todas as intercorrências do delito e 

apreciação em momento apropriado, qual seja, o da prolação da sentença 

nesta ação penal.Assim sendo, inexistindo nos autos quaisquer das 

hipóteses do art. 397 do CPP, deixo de absolver sumariamente os 

acusados.3. Dispositivo.I – Indefiro os pedidos formulados pela defesa 

dos réus Francisco, Ednilson e Alessandro pelos motivos acima 

delineados e confirmo o recebimento da denúncia.II – Considerando que 

respondo por esta Vara Criminal a título de substituição, não havendo mais 

pauta para realização de audiências de instrução e julgamento de réus 

soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da magistrada 

titular para a designação do ato em conformidade com a sua pauta de 

audiências.III – Intime-se o subscritor das petições de fls. 112/120, 

130/138 e 152/160 para, em futuros eventuais casos com o presente, em 

que apresentou pedidos idênticos em favor de todos os réus que 

patrocina, elaborá-los em petição única, em homenagem ao princípio da 

economia processual, o que colaborará, inclusive, para uma prestação 

jurisdicional mais célere.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 687606 Nr: 888-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON NOVAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957

 (...)certamente está relegada à etapa da sentença, oportunidade em que 

este Juízo irá averiguar se restou caracterizada a circunstância 

qualificadora acima mencionada e, somente em caso negativo, poderá 

acolher a pretensão defensiva, se cabível in casu.No mais, inexistindo nos 

autos quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, deixo de absolver 

sumariamente o acusado.3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido formulado pela 

defesa pelos motivos acima delineados e confirmo o recebimento da 

denúncia.II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660588 Nr: 9476-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 Compulsando os autos, observo que, durante o julgamento do recurso de 

apelação interposto pela defesa, o E. TJ/MT reformou a sentença proferida 

pelo Juízo de primeira instância para absolver o acusado das imputações 

contidas na exordial acusatória, fls. 167/170. Por outro lado, constatei que 

o réu encontra-se preso e inexiste nos autos informações de que houve a 

expedição de guia provisória do sentenciado Josiel da Cruz dos Santos ao 

Juízo da execução.

Diante do exposto, decido:

I – Certifique-se se houve a expedição de guia provisória do sentenciado 

ao Juízo da Execução Penal. Em caso positivo, comunique-se ao referido 

Juízo acerca do teor do acordão retro, para que adote as providências 

pertinentes ao caso.

II – Não havendo expedição de guia provisória do sentenciado Josiel da 

Cruz dos Santos neste feito, desde já, determino a expedição de alvará de 

soltura em seu favor. Registre-se, todavia, que o réu encontra-se preso 

pela guia de execução penal n. 5982-34.2011.8.11.0064. Assim, 

recomendo prudência quando do cumprimento do alvará a ser expedido.

III – A seguir, nada mais havendo pendente, diante do trânsito em julgado 

do acórdão retro, determino o arquivamento do feito com as devidas 

anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617919 Nr: 1007-61.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RABELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Conforme consta da ata de audiência de fls. 102, vez que o causídico não 
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compareceu aquele ato. Intimado a justificar sua ausência, na peça de fl. 

105 não o fez. Designou-se a presente audiência e o causídico foi 

devidamente intimado em 21 de janeiro do presente, fl. 120. Todavia, 

novamente não compareceu. É obvio que a defesa está a tumultuar e 

prejudicar a lide, posto que a instrução era para ter findado na primeira 

audiência já em 19 de junho de 2019. Portanto, é indiscutível o ato 

atentatório a dignidade da justiça e a má fé do causídico em duas 

audiências seguidas. Desta feita, nos termos do artigo 265 do CPP, fixo 

multa de 30 salários mínimos ao causídico Marco Antônio Soares Machado 

da Costa. Determino ainda remessa de cópia da ata de fl. 102, desta ata e 

das intimações e da peça de fls. 105 ao Conselho de Ética da OAB/MT 

para as providências cabíveis contra o advogado por sua desídia. 

Intime-se o advogado para pagamento da multa em 10 dias. Não havendo 

quitação, expeça-se e devida certidão para protesto. Considerando que 

este magistrado está substituindo a titular e que no período da substituição 

não existem mais datas para audiências de réus soltos, ordeno que os 

autos permaneçam em cartório até o retorno da titular, para que possa 

designar a devida audiência de continuidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602613 Nr: 300-64.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B/MT, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9.883-MT

 (...)3. Dispositivo.I – REVIGORO o benefício da suspensão condicional do 

processo concedido ao réu ANTÔNIO JOSÉ FILHO. Via de consequência, 

prorrogo o período de prova pelo lapso temporal de 04 (quatro) meses.II – 

Expeça-se nova carta precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT com 

as seguintes finalidades: a) fiscalizar o cumprimento das condições 

estabelecidas na proposta da suspensão condicional do processo, 

encaminhando-se cópia da ata de audiência de fls. 116/117 e da presente 

decisão; b) intimar o réu acerca do teor da presente decisão, assim como 

para conferir prosseguimento ao comparecimento MENSAL naquele Juízo, 

haja vista que há falhas no seu controle de comparecimento, devendo o 

Oficial de Justiça adverti-lo que o descumprimento das condições ensejará 

a revogação do benefício.III – Dê-se Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670563 Nr: 3007-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, IMPULSIONO os presentes autos conclusos, 

tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

haja vista que a audiência designada nos presentes autos ficou 

impossibilitada de ser realizada tendo em vista que o Magistrado MM Dr. 

Wagner Plaza Machado Junior – Substituição Legal nesta Vara, precisou 

despachar/sentenciar/realizar audiências em autos cujos réus respondiam 

presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680106 Nr: 11647-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATTE DE FARIA 

- OAB:39.737/GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, IMPULSIONO os presentes autos conclusos, 

tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

haja vista que a audiência designada nos presentes autos ficou 

impossibilitada de ser realizada tendo em vista que o Magistrado MM Dr. 

Wagner Plaza Machado Junior – Substituição Legal nesta Vara, precisou 

despachar/sentenciar/realizar audiências em autos cujos réus respondiam 

presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696868 Nr: 9176-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23.146/O-MT

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Leonardo Pereira Dias, 

narrando à prática do crime descrito no art. 180, caput, c/c art. 61, I, 

ambos do Código Penal ocorrido no dia 01 de agosto de 2019. É o breve 

relato.

2. Da Fundamentação.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelos boletins de ocorrências, fls. 03/04, 10/11, e termo de exibição e 

apreensão, fl. 09. Já os indícios de autoria se comprovam pelos termos de 

depoimentos prestados, fls. 05/08, 12/13, 17/18, 38/39, e demais 

documentos acostados. Assim, presente as condições da ação e os 

pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700566 Nr: 11822-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GREGORIO FAZZI, JHON JHONE 

KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193-MT

 Intimação do Advogado Doutor DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.062/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15193-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701422 Nr: 12436-49.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOUZA DE PAULA, VALDICLEI 

OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

WELDER FELIZARTI LOPES - OAB:25.390/O-MT

 Intimação do advogado do acusado Douglas Souza, Dr. Welder Felizarti 

Lopes - OAB/MT nº 25.390, da audiência designada nestes autos, 

conforme despacho à seguir transcrito: "Vistos[...]Na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12.03.2020, às 16h40min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Autos nº 10469-03.2018.811.0064 – Cód. 678890

Vistos.

Considerando que a assessoria deste juízo contatou a testemunha 

RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO através do telefone n° (65) 9 

9914-9689, onde esta se disponibilizou que sua oitiva poderá se realizar 

por videoconferência através do nº de seu celular particular; DESIGNO 

audiência para a inquirição da testemunha supramencionada para o dia 

13.03.2020 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação dos advogados do acusado Marcos, Dr. Adeir Alexsander 

Fröder - OAB/MT nº 9699 e Dr. Carlos Henrique Alves Rodrigues - 

OAB/MT nº 19.607/O, da designação de audiência pelo Sistema de 

Vídeoconferência para o dia 13/03/2020 às 13h30min, cuja finalidade 

inquirição da testemunha Rodrigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680364 Nr: 11882-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Autos nº 11882-51.2018.811.0064 – Cód. 680364

Vistos.

Considerando que a assessoria deste juízo contatou a testemunha 

RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO através do telefone n° (65) 9 

9914-9689, onde esta se disponibilizou que sua oitiva poderá se realizar 

por videoconferência através do nº de seu celular particular; DESIGNO 

audiência para a inquirição da testemunha supramencionada para o dia 

13.03.2020 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEZA BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

ALVES DA SILVA, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOREIRA 

DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, CARLOS VINICIUS MARINHO DE 

OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, MARCELO ALVES SANTOS SILVA - 

OAB:27.771-0/MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Intimação do Advogado Doutor Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT, para apresentar os Memoriais do acusado Wigor 

Conceição, Leal, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644119 Nr: 5223-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Nelson de Castro 

Alves, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Indefiro o pedido da defesa para que seja requisitada a cópia do 

prontuário e documentação hospitalar do acusado junto ao Hospital 

Regional de Rondonópolis, pois entendo que a defesa não demonstra 

impossibilidade de requisitar o mesmo por conta própria.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos à 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655042 Nr: 4531-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673354 Nr: 5483-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO VINICIUS FUZETT XAVIER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jeferson Silva de 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678197 Nr: 9816-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Giovani Rondon Bravo 

Ferreira, brasileiro, casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 

23/08/1988, portador do RG 1889618-9 SESP/MT e CPF 021.801.941-61, 

filho de Giovani Furlan Ferreira e de Claudia Regina Fudizachi Rondon, 

residente na Rua A, nº 241, bairro Cidade de Deus – ATUALMENTE PRESO 

E SEGREGADO nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso nas sanções do art. 306, caput e § 1°, II, da Lei 9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634234 Nr: 5633-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE JESUS SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Determino a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Campo 

Verde-MT para que seja inquirida a testemunha Sergio Antônio dos 

Santos, podendo o mesmo ser encontrado no Batalhão da Policia Militar do 

referido município, e informando a possibilidade da realização do ato 

através de videoconferência.

 Solicito informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória 

861-87.2020.811.006 expedida para a Comarca de Cáceres-MT, 

salientando mais uma vez a possibilidade da realização do ato através de 

videoconferência.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635321 Nr: 6538-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA SANTANA TELES, LUCIVANIA 

VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 6538-94.2015.811.0064 – Cód. 635321

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM.

Dessa forma, considerando que resta tão somente a realização do 

interrogatório da ré ANDRESSA SANTANA TELES, bem como a ausência 

de pauta deste juízo para realização do ato antes da data já designada 

pelo Juízo Deprecado, aguarde-se a realização do ato na data designada 

pelo juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT às fls. 

204 – 08.04.2020 às 14h10min.

Após, com o retorno da missiva devidamente cumprida, dê-se vistas dos 

autos às partes para apresentação dos seus memoriais finais conforme já 

consignado à fl. 194.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651400 Nr: 1041-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUNIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 1041-31.2017.811.0064 – Cód. 651400

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 30.06.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633505 Nr: 5081-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLES PASSOS DE ALMEIDA 

- OAB:15217

 Intimação do Advogado Doutor TALLES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217, para aparesentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630155 Nr: 2416-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

MT

 Autos 2416-38.2015.811.0064 – Cód. 630155

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 08.04.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656288 Nr: 5675-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos 5675-70.2017.811.0064 – Cód. 656288

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 02.04.2020, às 17h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656348 Nr: 5734-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DHANDARA ADRYELLE 

VILELA DE ALMEIDA - OAB:MT -21021/O

 Autos 5734-58.2017.811.0064 – Cód. 656348

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 03.04.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656653 Nr: 6034-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO WILPPEL TABUA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS RAMOS - OAB:25.594/0-MT, DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 Autos 6034-20.2017.811.0064 – Cód. 656653

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h45min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656714 Nr: 6095-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT THOMAZ RODRIGUES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos 6095-75.2017.811.0064 – Cód. 656714

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.04.2020, às 16h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657304 Nr: 6624-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO AROETUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos 6624-94.2017.811.0064 – Cód. 657304

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.04.2020, às 15h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661191 Nr: 9926-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO DIAS, MICHAEL DA SILVA 

LISBOA, RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos 9926-34.2017.811.0064 – Cód. 661191

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h25min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662655 Nr: 11166-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Autos 11166-58.2017.811.0064 – Cód. 662655

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 
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Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 08.04.2020, às 14h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666559 Nr: 14666-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 14666-35.2017.811.0064 – Cód. 666559

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.04.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666733 Nr: 14816-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 14816-16.2017.811.0064 – Cód. 666733

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.04.2020, às 14h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668609 Nr: 1400-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 Autos 1400-44.2018.811.0064 – Cód. 668609

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 09.04.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670225 Nr: 2698-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 2698-71.2018.811.0064 – Cód. 670225

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 03.04.2020, às 14h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672569 Nr: 4818-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO FELIZARTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA GONÇALVES DE 

CARVALHO - OAB:24611/0 -MT, WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Autos 4818-87.2018.811.0064 – Cód. 672569

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 14.07.2020, às 16h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672973 Nr: 5188-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos 5188-66.2018.811.0064 – Cód. 672973

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 14.07.2020, às 14h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 687906 Nr: 1141-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEI REZENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 1141-15.2019.811.0064 – Cód. 687906

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 20.07.2020, às 14h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688793 Nr: 1849-65.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON HENRIQUE DA SILVA, JHONY DOS 

SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 1849-65.2019.811.0064 – Cód. 688793

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 30.06.2020, às 16h40min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686792 Nr: 151-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 151-24.2019.811.0064 – Cód. 686792

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 20.07.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686798 Nr: 157-31.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Autos 157-31.2019811.0064 – Cód. 686798

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 20.07.2020, às 14h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687229 Nr: 558-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 558-30.2019.811.0064 – Cód. 687229

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679433 Nr: 11003-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKI RODRIGO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 11003-44.2018.811.0064 – Cód. 679433

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679560 Nr: 11125-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 11125-57.2018.811.0064 – Cód. 679560

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 
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convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 16.04.2020, às 13h40min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681307 Nr: 12795-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos 12795-33.2018.811.0064 – Cód. 681307

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 13.07.2020, às 16h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676619 Nr: 8396-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 8396-58.2018.811.0064 – Cód. 676619

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 20.07.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676758 Nr: 8532-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO REZENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 Autos 8532-55.2018.811.0064 – Cód. 676758

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 14.07.2020, às 16h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676761 Nr: 8535-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADENILTON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 8535-10.2018.811.0064 – Cód. 676761

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 14.07.2020, às 15h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612163 Nr: 2612-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARCHIOLLI - 

OAB:157092/SP

 Autos 2612-76.2012.811.0064 – Cód. 612163

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 08.04.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617483 Nr: 563-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 563-28.2014.811.0064 – Cód. 617483

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h05min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611108 Nr: 1428-85.2013.811.0064
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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): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 1428-85.2013.811.0064 – Cód. 611108

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 02.04.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689959 Nr: 2867-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARLINDO JUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 2867-24.2019.811.0064 – Cód. 689959

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 03.04.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692595 Nr: 5232-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY GIDEONY SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Sobrinho Paz da 

Silva - OAB:24292/O-MT

 Autos 5332-51.2019.2019.811.0064 – Cód. 692595

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 03.04.2020, às 15h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695433 Nr: 7823-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR SOLABARRIETA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 7823-83.2019.811.0064 – Cód. 695433

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h05min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696238 Nr: 8606-75.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIVALDO DOS SANTOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 8606-75.2019.811.0064 – Cód. 696238

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696617 Nr: 8957-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PAIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:6534, Idelvanda Rodrigues de Moraes - OAB:23583/O

 Autos 8957-48.2019.811.0064 – Cód. 696617

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h55min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698502 Nr: 10375-21.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 10375-21.2019.811.0064 – Cód. 698502

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h15min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698559 Nr: 10416-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEIDE DE JESUS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 10116-85.2019.811.0064 – Cód. 698559

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698713 Nr: 10522-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O

 Autos 10522-47.2019.811.0064 – Cód. 698713

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699292 Nr: 10922-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação dos advogados do acusado Marcos, Dr. Adeir Alexsander 

Fröder - OAB/MT nº 9699 e Dr. Carlos Henrique Alves Rodrigues - 

OAB/MT nº 19.607/O, da redesignação de audiência para o dia 11/03/2020 

às 13h15min, no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, cuja finalidade inquirição da vítima Débora (Carta Precatória - 

Código Apolo nº 371027/Comarca de Sinop-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703973 Nr: 1202-36.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Autos nº 1202-36.2020.811.0064 – Cód. 703973

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CRISTIANO PEREIRA 

DO PRADO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09.04.2020, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603304 Nr: 1033-30.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL ALMEIDA MACIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Autos 1033-30.2012.811.0064 – Cód. 603304

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 09.04.2020, às 15h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623464 Nr: 6314-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 6314-93.2014.811.0064 – Cód. 623464

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 02.04.2020, às 15h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646103 Nr: 6876-34.2016.811.0064
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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): RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 6876-34.2016.811.0064 – Cód. 646103

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 02.04.2020, às 16h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660844 Nr: 9685-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER CHARLES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O-MT, José Augusto Martins de Oliveira - 

OAB:26635/O-MT

 Autos 9685-60.2017.811.0064 – Cód. 660844

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 14.07.2020, às 14h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672020 Nr: 4307-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 4307-89.2018.811.0064 – Cód. 672020

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h35min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673566 Nr: 5641-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 5641-61.2018.811.0064 – Cód. 673566

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673635 Nr: 5708-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BATISTA DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 5708-26.2018.811.0064 – Cód. 673635

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h35min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676763 Nr: 8536-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALO CESAR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 8536-92.2018.811.0064 – Cód. 676763

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h40min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677086 Nr: 8839-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALCELIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 8839-09.2018.811.0064 – Cód. 677086

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 
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na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h55min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681357 Nr: 12845-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 12845-59.2018.811.0064 – Cód. 681357

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h40min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681682 Nr: 13050-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 13050-88.2018.811.0064 – Cód. 681682

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686507 Nr: 17248-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 17248-71.2018.811.0064 – Cód. 686507

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 01.04.2020, às 17h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689616 Nr: 2565-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 2565-92.2019.811.0064 – Cód. 689616

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 08.04.2020, às 14h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689902 Nr: 2816-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos 2816-13.2019.811.0064 – Cód. 689902

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h45min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692725 Nr: 5361-56.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EMILIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weslley Cardoso Ribeiro - 

OAB:5180/MT

 Autos 5361-56.2019.811.0064 – Cód. 692725

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h25min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694214 Nr: 6659-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS QUEIROZ NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 6659-83.2019.811.0064 – Cód. 694214

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694934 Nr: 7346-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 7346-60.2019.811.0064 – Cód. 694934

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 14h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695594 Nr: 7979-71.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 Autos 7979-71.2019.811.0064 – Cód. 695594

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 13h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699057 Nr: 10761-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Autos 10761-51.2019.811.0064 – Cód. 699057

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10.04.2020, às 15h15min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700819 Nr: 12017-29.2019.811.0064

 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): ALAN SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor 

ALAN SILVA MATEUS.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à 

Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia 

de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2.020, às 14h30, data 

única disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem 

como o acusado.Providencie a CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 

da Lei 11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.Ciência ao MPE e a defesa constituída.CUMPRA-SE 

com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701991 Nr: 12843-55.2019.811.0064

 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): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR 

para que apresente a defesa do reu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702503 Nr: 150-05.2020.811.0064

 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): VINICIUS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DORNELLES 

SALES - OAB:25782/O

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor 

VINICIUS DA SILVA SANTOS.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia 

à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à 

Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 
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audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2.020, às 

13h00, data única disponível.Int imem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como o acusado.Providencie a CITAÇÃO 

do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Depreque-se ao Juízo de 

Altamira/PA, para o fim de se proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pela defesa em fls. 90, via videoconferência – sistema lifesize – na data 

acima identificada, qual seja, 18/março/2020, às 13:30 horas. Apenas em 

último caso, a oitiva das testemunhas poderá ser realizada pelo Juízo 

Deprecado.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.Ciência ao MPE e a defesa constituída.CUMPRA-SE 

com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696435 Nr: 8793-83.2019.811.0064

 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): JACY ALVES DOS SANTOS, LAURINDA 

CORREIA, HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT, DEFENSOR - OAB:, GETULIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA 

- OAB:23263/O-MT

 Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso promove em desfavor de JACY ALVES DOS 

SANTOS e LAURINDA CORREIA, imputando-lhes as condutas típicas 

descritas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, IV da Lei 

10.826/03 c/c art. 69 do CP, bem como em desfavor de HERIVELTON 

ROCHA DOS SANTOS, imputando-lhe as condutas típicas descritas nos 

arts. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e art. 16, IV da 

Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP.Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via.De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (...).Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem 

qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE 

A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de JACY ALVES DOS SANTOS, 

LAURINDA CORREIA e HERIVELTON ROCHA DOS 

SANTOS.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de abril de 2.020, às 14horas, data única 

disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 616529 Nr: 7226-27.2013.811.0064

 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): RONEY NEVES GREGÓRIO, WELGUENER 

DOUGLAS NEVES GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 Autos nº7226-27.2013.811.0064 Código 616529DESPACHOI – da 

prescrição retroativa: Plasmou-se a prescrição retroativa.Com efeito, da 

data do recebimento da denúncia (12 de março de 2014) até a data da 

sentença (11 de janeiro de 2020), como não houve qualquer fato 

interruptivo das respectivas absolvição e condenações, transcorreu o 

lapso de mais de quatro anos (art. 109, V, CPB).Assim, considerando este 

lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia até a data da 

sentença, considerando que a prescrição depois de transitar em julgado a 

sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (CP, 110), verifica-se 

que já decorreu mais de QUATRO ANOS estabelecido no art. 109, V, do 

CPB.Nesse contexto, o fundamento deste instituto é a inconveniência da 

aplicação sanção penal o transcurso de considerável lapso temporal 

aliado ao combate à ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos 

prazos prescritos em lei, impedindo, por via de consequência, o início ou 

interrupção da persecução penal, afastando os efeitos penais e 

extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo 

por requisição judicial (RT 101/745).Destarte, tendo por norte os 

comandos cogentes dos arts. 107 e 109 do CP, o reconhecimento da 

prescrição retroativa é medida de rigor.III – DispositivoPosto isso, com 

esteio no art. 109, V e art. 110, todos do CPB e art. 8º, nº1 do Pacto de 

San José da Costa Rica, torna imperioso reconhecer a PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA da pretensão condenatória, declarando, com esteio no art. 

107, IV, do CPB, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado RONEY 

NEVES GREGÓRIO, qualificado, porque plasmada a prescrição retroativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 631867 Nr: 3895-66.2015.811.0064

 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): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO, 

EDILSON JÚNIOR ORTEGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, LUCIMAR 

BATISTELA - OAB:9279

 Autos: 3895-66.2015.811.0064 – Código: 631867.

DESPACHO

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério 

Público ofereceu em desfavor de Cláudia Mara de Jesus Machado e 

Edilson Júnior Ortega da Silva pela possível prática das infrações penais 

do art. 33 e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03 

c/c art. 69, do CPB.

 Absolvido os acusados com esteio no art. 386, VII, do CPP, o Juízo 

determinou a restituição dos valores apreendidos nos autos.

 Consoante à solicitação à Autoridade Policial do comprovante de depósito 

dos valores para a requisitar a vinculação ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do TJMT, a Autoridade Policial informou ao Juízo (fls. 282/85) que 

os valores foram depositados nos autos originários código 622757, de 

competência do Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

2. Posto isso, não há valores a serem restituídos de modo que 

DETERMINA-SE o imediato arquivamento do feito.

3. Intime-se o advogado via DJe.

4. Expeça-se o necessário.

5. Após, “arquive-se”.

Rondonópolis – MT, 04 de março de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 600185 Nr: 4621-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO VIANA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16944/B

 Autos: 4621-79.2011.811.0064 – Código: 600185.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visto que o acusado José Leonardo Viana Carvalho foi intimado do 

inteiro teor da sentença em cartório e manifestou o desejo em recorrer da 

sentença (fls. 555), torna-se sem efeito as determinações de fls. 561/62.
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2. Posto isso, RECEBE-SE a apelação interposta pelo acusado (fls. 555) 

porquanto presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na 

representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e 

interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado 

para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à Defesa 

constituída para, no prazo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 04 de março de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR 

DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 Autos: 12038-73.2017.811.0064 – Código: 663568.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa do acusado Reinaldo de 

Souza Melo Sobrinho (fls. 975) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a Defesa constituída pelo 

acusado Reinaldo para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar 

razões e, após, vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias 

contra-arrazoar.

3. INTIME-SE pessoalmente os acusados condenados do inteiro teor da 

sentença instando-os sobre o desejo de recorrer .

4. INTIME-SE pessoalmente a acusada Karla Alexandra Mazzoni do inteiro 

teor da sentença, instando-a sobre o desejo de recorrer e, em caso 

positivo, se irá constituir novo patrono, advogado dativo ou pela DPE, 

certificando de todo o Meirinho.

5. CUMPRA-SE integralmente as determinações da Sentença.

 6. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHE-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

7. Cobra-se o cumprimento da carta precatória expedida.

8. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 04 de março de 2019.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 684819 Nr: 15722-69.2018.811.0064

 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): LUIS EDUARDO ELIAS, ROVILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Luiz Gonçalves 

Morais Neto - OAB:48965 GO

 Autos: 6239-83.2016.811.0064 – Código: 645356.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo acusado ROVILSON MARTINS 

(fls. 302) porquanto presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na 

representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e 

interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado 

para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA 

constituída para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões 

e, após, vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias 

contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, observando 

todas as determinações da sentença (fls. 257/70).

Rondonópolis – MT, 04 de março de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696537 Nr: 8882-09.2019.811.0064

 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): ANDRÉ LUIS ALVES DA SILVA, WEDER 

BENTO VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 Intimação do advogado ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR para 

apresentar as razoes recursais, no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1015089-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. B. (PARTE RE)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 05 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO n. 

1015089-93.2019.8.11.0003 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) VÍTIMA: Nome: LETICIA PEREIRA DE CASTRO Endereço: 

AVENIDA MANOEL DE ARAÚJO PIAU, 670, PROX. SORVETERIA PARANÁ, 

JARDIM BELO PANORAMA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-170 

AGRESSOR: Nome: DANIEL SOUZA BRITO Endereço: RUA JOSÉ SALMEN, 

icm cOSTRUÇÃO E COMÉRCIO, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 INTIMANDO: DANIEL SOUZA BRITO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, atualmente em local incerto e não sabido, da 

DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho 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 documento 

MEDIDAS PROTETIVAS: "I – Proibição do agressor de se aproximar da 

ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância 

entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de 
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descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). II 

– Proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer 

meio de comunicação.III – Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei 

nº 11.340/2006." 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, 

MARCELO SOUZA DE ANDRADE, digitei. , 5 de março de 2020. (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691338 Nr: 4044-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 4044-23.2019.811.0064 - Código: 691338.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691338 Nr: 4044-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 691338

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 64.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do acusado Andre Luiz da Silva Santos no endereço de fl. 59, tendo em 

vista sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do acusado nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699540 Nr: 11085-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 11085-41.2019.811.0064 - Código: 699540.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 326773 Nr: 4804-21.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Autos n.º: 4804-21.2009.811.0064 – Cód. 326773.

Custodiado: Célio Evangelista Oliveira.

Presentes:

 Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto – Juíza de Direito

 Dr. Augusto Cesar Fuzaro – Promotor de Justiça.

Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez – Defensor Público.

Custodiado: Célio Evangelista Oliveira.

 Aos 04 dias de março de 2020, na sala de Audiências da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, sob a presidência 

da MM. Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017- CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com fundamento no Artigo 5º, incisos LXV e 

LXVI da Constituição Federal e Artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticas das Nações Unidas, bem como o Artigo 7º, item 5, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 

de novembro de 1992, a MM Juíza de Direito declarou aberta a presente 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do Autuado(a), que teve a 

prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor 

constituído, passando a qualificá-lo:

 *Preenchimento obrigatório SISTAC/CNJ

Nome: Célio Evangelista Oliveira.

Mãe: Maria Evangelista.

Pai: Antônio Ferreira de Oliveira.

Residência: Rua Protásio Ferreira Chaves, Nº 42. Rondonópolis/MT.

Cor: Pardo.

Escolaridade: ( ) sem ( x ) fundamental ( ) médio ( ) superior

Trabalha: (X) sim ( ) não

 Antecedentes: (X) sim ( ) não

 Dependentes: ( ) sim ( ) não

 PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim (X) não Dependente 

químico: ( ) sim (X) não

 Há relatos de tortura? ( ) sim ( ) não Data do fato:.

Autuado pelo Crime: Cumprimento de mandado de prisão.

 Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme mídia audiovisual.

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Célio 

Evangelista Oliveira, após sentença condenatória, consoante observa-se 

dos autos.

 Nos termos do Provimento n° 12/2017 - CM, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da defesa 

do acusado.

Outrossim, mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão 

preventiva do custodiado, conforme se vê à fls. 460/469

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo - Estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Célio Evangelista Oliveira

 Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 684907 Nr: 15797-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEIR JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA AZEVEDO DARELA - 

OAB:27.497-O, WILSON LOPES - OAB:7.396-B/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Em sede de resposta à acusação, preliminarmente, a Defesa requer a 

absolvição do acusado, alegando atipicidade da conduta por 

ausência/insuficiência de prova (fls. 50/53). Contudo, à luz do art. 397 do 

CPP, as hipóteses de absolvição sumária são excepcionais e, portanto, 

somente devem ser reconhecidas quando for patente a existência de 

causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o fato evidentemente 

não constituir crime ou se a punibilidade estiver extinta. Ademais, nesta 

fase processual o Juiz deve se circunscrever tão somente à 

admissibilidade da denúncia, sem ingressar na análise do mérito da ação 

penal, impedindo-se, assim, o julgamento prematuro da lide. Desta feita, o 

Juízo afasta, por ora, a preliminar arguida pela Defesa.

II – Não obstante, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de junho de 2.020, às 13:30 horas, data única disponível.

III – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas, bem como o réu.

IV – Depreque-se ao Juízo de Santo Antônio do Leverger/MT, para o fim 

de se proceder a oitiva da testemunha Dielton Souza Alencastro, residente 

na cidade de Mimoso-MT, arrolado pela defesa em fls. 54, via 

videoconferência – sistema lifesize – na data acima identificada, qual seja, 

17/junho/2020, às 13:30 horas. Apenas em último caso, a oitiva da 

testemunha poderá ser realizada pelo Juízo Deprecado.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

VI – Ciência ao MPE e a defesa constituída.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688295 Nr: 1444-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA para a apresentação dos 

memoriais finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610056 Nr: 298-60.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528, Napoleão Carlos Corrêa da Rocha Filho - 

OAB:24.940

 Intimação do advogado do réu a respeito da audiência de instrução 

aprazada para o dia 13/04/2020, às 16:50, no juízo deprecado da Vara 

Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701502 Nr: 12495-37.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ, Cpf: 

04804218114, Rg: 2472826-8, Filiação: Lourdes Xavier Somokovitz e 

Leozir Somokovitz, data de nascimento: 03/09/1992, brasileiro(a), natural 

de Sinop-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 9 99981967. 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: Código: 701502Vistos etc. Compulsando os autos, verificam-se 

presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA e o ADITAMENTO À DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.Cite-se o denunciado para 

oferecer em resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do Artigo 396, caput, do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do 

Código de Processo Penal, a exceção será processada em apartado, nos 

termos dos Artigos 95 a 112 deste Código.Se a resposta não for 

apresentada no prazo legal ou se o acusado, citado, não constituir 

defensor, fica desde já nomeada a Defensoria Pública local para 

oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, 

nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal.Defiro os 

requerimentos constantes da cota à denúncia.Atenda-se, ainda, ao 

disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .DA REPRESENTAÇÃO PELA 

PRISÃO PREVENTIVA: Inicialmente, no tocante à representação pela 

prisão preventiva do representado, por ora deixo de decretar a 

excepcional custódia cautelar, isso porque, nesse momento, as medidas 

cautelares diversas da prisão, são suficientes e adequadas. Assim, 

verifica-se que a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é 

medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, o que 

não é o caso dos autos, eis que ausentes alguns de seus requisitos 

autorizadores, previstos no Artigo 312 do Código de Processo Penal.Com 

efeito, os Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal preveem as 

hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a 

saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da 

prova da materialidade e de indícios de autoria.Quanto à existência do 

fumus boni iuris, verifica-se estar presente, porque a materialidade 

encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. retro e pelas 

declarações da vítima.Todavia, quanto ao periculum in mora, bem como as 

consequências causadas à vítima, que caracterizam a reprovabilidade da 

conduta supostamente perpetrada pelo acusado, o certo é que, além do 

representado não ter sido autuado em flagrante, não se vê presente a 

necessidade da garantia da ordem pública, ao menos neste momento. 

Ademais, cumpre destacar que embora grave o suposto crime praticado 

pelo representado, não há elementos concretos nos autos até o momento 

que demonstrem que a ordem pública se encontra abalada, razão pela 

qual não se pode decretar a prisão preventiva do indivíduo baseado 

apenas em suposições, conjecturas e elucubrações genéricas de que a 

ordem pública encontra-se abalada pelo crime perpetrado. Ademais disso, 

os fatos ocorreram em setembro de 2019, ou seja, há aproximadamente 

05 (cinco) meses e a própria vítima afirmou perante a equipe 

multidisciplinar que não deseja dar continuidade às medidas protetivas , 

vez que o indiciado está trabalhando em uma fazenda e que ela tem a 

pretensão de reatar o relacionamento (fls. 42 dos autos nº 693241).A 

jurisprudência sobre o tema não tem outro entendimento, senão 

vejamos:“PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – SEGREGAÇÃO 

PROVISÓRIA - PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAEXTREMA - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ADMISSIBILIDADE -PRESSUPOSTOS 

ENCETADOS EM CONJECTURAS - TRANCAMENTODA AÇÃO PENAL - 

IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE POSSÍVELPARTICIPAÇÃO - 

ACATAMENTO UNÂNIME - ORDEM PARCIALMENTEPROVIDA PARA 

REVOGAR O DECRETO SEGREGATÓRIO. O decreto de segregação 

provisória deve ser coerentemente motivado, não sendo suficientes meras 

conjecturas de que o réu oferece perigo à ordem pública ou que vai 

obstaculizar a instrução criminal.Por outro lado, se a denúncia narra fato 

que in thesi, podeconstituir participação em crime, merece ser examinada 

pelo juízo competente,sede própria para se fazer prova de que os 

preceitos primários do delito nãoocorreram na hipótese.” (TJ/MT – 2ª 

Câmara Criminal – HC nº 5.709/01 – Itiquira – Relator Des. Flávio José 

B e r t i n  –  v . u  -  j .  e m  1 4 / 1 1 / 2 0 0 1 )  g r i f o s 

nossos______________________________________________________

_______“HABEAS CORPUS - CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - PACIENTE 

QUE ACOMPANHA O INQUÉRITO DE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA 90 DIAS APÓS APREENSÃO DA DROGA - ALEGAÇÃO DE 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA - 

LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA - PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS 

ANTECEDENTES - ORDEM CONCEDIDA. A garantia da ordem pública tem 

que ser comprovada de forma concreta, não bastando citação do texto 

legal. Se o paciente permanece livre por 90 dias à disposição da polícia e 

da justiça, sem que nenhum fato novo o desabonasse nesse período, a 

decretação de sua prisão constitui constrangimento ilegal.” (TJ/MT – 1ª 

Câmara Criminal – HC nº 19262/2004 – Alto Araguaia – Relator José Luiz 

de Carvalho – v.u - j. em 01/06/2004) grifos nossosRegistre-se, ainda no 

que tange à aferição do abalo à ordem pública, que autoriza doutrina 

leciona que: “Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de 

interpretação mais extensiva na avaliação da necessidade da prisão 

preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a 

ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. 

Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e 

traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 

conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de 

insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A 

garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da 

infração + repercussão social. Um furto simples não justifica histeria, nem 

abalo à ordem, mas um latrocínio repercute, negativamente, no seio social, 

demonstrando que as pessoas honestas podem ser atingidas, a qualquer 

tempo, pela perda da vida, diante de um agente interessado em seu 

patrimônio, o que gera, por certo, intranqüilidade. Note-se, também, que a 

afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria 

credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Ver: ‘È 

providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, 

visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar 

o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do 

crime e de sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela 

sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa` (TJSP, HC 

288.405-3, Bauru, 3ª C, rel. Walter Guilherme, 10.08.1999, v.u). E ainda: “a 

periculosidade do réu evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi 

cometida basta, por si só, para embasar a custódia cautelar no resguardo 

da ordem pública, sendo irrelevante a primariedade, os bons antecedentes 

e a residência fixa” (TJSP, HC 412.323-3/4, São José do Rio Preto, 3ª C 

Extraordinária, rel. Marcos Zanuzzi, 13.03.2003, v.u, JUBI 82/03)” 

(Guilherme de Nouza Nucci, em seu Código de Processo Penal Comentado, 

3ª Ed., Editora RT, pág. 565)Nessa esteira de ideias, cabe relembrar, que a 

prisão cautelar é medida de exceção, sendo a regra, como é cediço, que o 

agente responda ao processo em liberdade enquanto não houver contra si 

sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de ofensa 

ao postulado e garantia constitucional insculpida no Artigo 5º, LVII, da 

Constituição Federal.De fato, a prisão cautelar, de que é espécie a prisão 

preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção 

da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (a exigência 

da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da 

presunção de inocência), deve ser interpretada de forma coerente, de 
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forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no 

curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez 

que, como se viu, a diretriz constitucional é justamente no sentido 

contrário.A jurisprudência já asseverou que:“PROCESSUAL PENAL E 

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CRIME HEDIONDO. 

LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO. REQUISITOS. ART. 312 DO CPP. 

AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM 

CONCEDIDA. O caráter hediondo do delito, ainda sub judice, não é 

bastante para coarctar antecipadamente a liberdade do réu, sob pena de 

prévio juízo de condenação e malferimento à presunção constitucional de 

não culpabilidade. O fundamento da decisão que decreta a prisão cautelar 

deve estar amparada em conjunto empírico sólido, vedadas presunções e 

meras alusões genéricas aos requisitos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal. Ordem concedida.” (STJ; HC 50.147; Proc. 

2005/0193268-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 

1 4 / 1 1 / 2 0 0 6 ;  D J U  1 7 / 1 2 / 2 0 0 7 ;  P á g . 

345)________________________________________________________

_____“CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL 

PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE 

CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. 

CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E 

AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. 

MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS 

CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.I. A prisão 

preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando 

devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao 

princípio constitucional da presunção de inocência ou da não 

culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando 

da condenação.II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de 

decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os 

pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister 

a configuração empírica dos referidos requisitos.III. O juízo valorativo 

sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como 

a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não 

constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da 

ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto.IV. Aspectos 

que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão 

preventiva.V. As afirmações a respeito da gravidade do delito trazem 

aspectos já subsumidos no próprio tipo penal.VI. O art. 30 da Lei 7.492/86, 

ao mencionar a magnitude da lesão supostamente causada pela prática, 

em tese, criminosa, não dispensa, para a imposição da custódia cautelar, 

os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.VII. A existência de 

indícios de autoria e prova da materialidade e a gravidade do crime não 

são dotadas de cautelaridade, motivo pelo qual não configuram o requisito 

“garantia da ordem pública”, como já anteriormente ressaltado.VIII. A 

magnitude da lesão, por si só e sem vínculo com os requisitos do art. 312 

da Lei Processual Adjetiva, não é capaz de respaldar a custódia 

cautelar.IX. Precedentes do STF e do STJ.X. Condições pessoais 

favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade 

provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a 

presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional.XI. 

Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, 

para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata 

expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não 

estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a 

custódia, com base em fundamentação concreta.XII. Ordem concedida, 

nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 

2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador 

T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da 

Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ 

vol. 199 p. 311)Com efeito, a decretação da prisão só se justifica em 

casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos 

mencionados no Artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a 

qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.Nesse sentido é a 

jurisprudência abaixo transcrita:“Liberdade provisória - furto - requisitos 

legais preenchidos - deferimento - irresignação do Ministério Público - 

pressupostos da prisão preventiva não demonstrado - recurso em sentido 

estrito - recurso improvido. Não restando demonstrada a necessidade da 

decretação da prisão preventiva e de outra banda preenchidos os 

requisitos legais e pessoais afetos ao réu que permite a concessão da 

liberdade provisória, correta é a decisão que defere a soltura do acusado. 

(TJ/MT- RESE 1544/01)”Por fim, quanto à suposta necessidade de 

assegurar a futura aplicação da lei penal, diante dos elementos retro 

citados e do fato de que não se podem fazer presunções em desfavor do 

acusado, o qual, vale lembrar, tem, ao contrário, a seu favor a presunção 

da inocência e não da culpabilidade, o que não pode ser olvidado, pena de 

se encarcerar doravante toda e qualquer pessoa contra a qual pesa a 

denúncia. Assim, embora presentes a materialidade e indícios suficientes 

de autoria, estão ausentes os requisitos do Artigo 312 do Código de 

Processo Penal.ISTO POSTO, ausentes os requisitos legais (Artigo 312 do 

Código de Processo Penal), DEIXO DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA 

DO ACUSADO, ressalvada, por óbvio, a possibilidade de sua decretação 

na hipótese de ocorrência de fato superveniente ensejador e justificador 

da custódia cautelar (descumprimento das medidas protetivas a seguir 

fixadas).Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de 

Fevereiro de 2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de março de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 681940 Nr: 13243-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PORFIRO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO PORFIRO DE ARAUJO FILHO, 

Cpf: 00410699195, Rg: 1503617-0, Filiação: Maria das Graças Moreira e 

Sergio Porfiro de Araujo, data de nascimento: 22/09/1982, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone (66) 

9201-8170. 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: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, pela prática da conduta 

criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal e ABSOLVÊ-LO Artigo 

21 da Lei de Contravenções Penais, nos termos da Lei nº 11.340/2006.A 

seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao princípio e garantia 

constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da 

Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado. A 

pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em cumprimento às 

diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:I 

- Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

devia ter agido com conduta diversa da que teve.II – No tocante aos 

antecedentes serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.III 

– Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados 

para análise e laudo específico.IV – No que tange ao motivo do crime este 

não lhe favorece, vez que ameaçou as vítimas sem qualquer motivação 

aparente, demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias e 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada 

acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.Passando 

à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência da 

agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a 

reincidência do acusado.Ademais, verifica-se a agravante descrita no 
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inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em 

ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, 

da Lei nº 11.340/2006.Por tal razão, agravo em 02 (dois) mês de detenção 

a pena do acusado.Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se 

verifica nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida. Assim, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 

(quatro) meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em 

04 (quatro) meses de detenção.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, devidamente qualificado nos autos, 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, 

em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso , em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 04. Em observância ao parágrafo primeiro do 

Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da 

prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os 

requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição 

da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória 

a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a 

manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o 

réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na 

sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou 

chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Isento o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o 

réu e seu Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo 

de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 

5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se estes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 02 

de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de março de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289950 Nr: 2026-88.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA para a apresentação dos 

memoriais finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697765 Nr: 9862-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 9862-53.2019.811.0064 - Código: 697765.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926293 Nr: 3570-41.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR o advogado da parte indiciada, a fim de dar-lhe ciência 

da aceitação do Ministério Público dos termos da contraproposta 

apresentada nos autos às fl. 28, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) para reparação do dano e R$2.500,00 (dois mil de quinhentos reais) 

para transação penal, bem como para proceder, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cumprimento da sua proposta, devendo ser vinculada aos autos de 

processo n. 171-87/2019.811.0040 da Comarca de Sorriso/MT, e juntar os 

respectivos comprovantes de pagamento nestes autos.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 37/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o oficio 79/2020-GAB.MAM, do magistrado Mario 

Augusto Machado solicitando a exoneração do servidor LUIZ GUSTAVO 

RODRIGUES ANACLETO, matricula 37515 do Cargo de Assessor de 

Gabinete II do Gabinete da Quarta Vara Criminal desta Comarca com 

efeitos a partir de 14.01.2020;

 RESOLVE:

EXONERAR o servidor LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO, matricula 

37515, do Cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete da Quarta Vara 

Criminal desta Comarca, com efeitos retroativos a 14.01.2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 05 de marco de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 34/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o oficio 19/2020-GAB.MAM, de 04 de marco de 2020, do 

magistrado Mario Augusto Machado solicitando a designação do servidor 

Anderson Carlos Alves Botin, Analista Judiciario-PTJ, matricula 20635, CPF 

n. 015.888.601-16 como Gestor Judiciário da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Anderson Carlos Alves Botin, Analista 

Judiciario-PTJ, matricula 20635, CPF n. 015.888.601-16, ao cargo de 

Gestor Judiciário da Quarta Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a 

partir da publicação desta portaria;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 05 de marco de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA 35/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

LOTAR o servidor Anderson Carlos Alves Botin, Analista Judiciario-PTJ, 

matricula 20635, CPF n. 015.888.601-16, na secretaria da Quarta Vara 

Criminal desta Comarca, a partir de 09.3.2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 05 de marco de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4930-87.2010.811.0015

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CATEDRAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Vistos em correição.

Petição de p. 401/402 pugnando a penhora eletrônica, via sistema 

BACENJUD, subsidiariamente penhora de veículos automotores em nome 

da parte executada via sistema RENAJUD e protesto e/ou inclusão do 

executado nos cadastros de inadimplentes.

 No entanto, constata-se que tal pleito é prematuro, posto que a parte 

credora não promoveu o cumprimento da sentença de p. 158/172 e a parte 

devedora sequer foi intimada para ingresso a essa fase processual. É a 

inteligência do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

Art. 513. § 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de 

pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do 

exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246 , não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na 

fase de conhecimento.

Sem delongas, indefiro o pedido de p. 401/402 e determino a intimação da 

parte exequente para que promova, no prazo de 05 dias, o cumprimento 

de sentença, nos termos dos arts. 513 e 516, II do Código de Processo 

Civil de 2015, sob pena de arquivamento do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180200 Nr: 1006-63.2013.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:MT4.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 Vistos em correição. [...] Assim, por intempestividade, os embargos não 

merecem conhecimento, a serem rejeitados, acolhida a preliminar, que 

resulta em sua extinção sem análise de mérito. Isto posto, com fundamento 

nos antigos arts. 738 e 739, inciso I, do Código de Processo Civil, atuais 

arts. 915 e 918, do mesmo Codex em vigor, rejeito os vertentes embargos, 

por serem intempestivos. Condeno a parte embargante a pagar as custas 

e as despesas judiciais, além dos honorários advocatícios da contraparte, 

que fixo, estes, em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos 

arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil. Acaso 

houver interposição de 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 contrária para suas 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito suspensivo, 

nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos sem demora 

ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 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, translade-se cópia desta 

sentença para os apensos autos n° 6896-85.2010.811.0015 - cód. 

127682, arquivando-se estes, a serem desapensados, seguindo-se lá a 

execução, inclusive quanto às verbas sucumbenciais nestes autos 

estipuladas. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175275 Nr: 10852-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATATAU COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Vieira Serpa - 
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OAB:MT - 12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 A

 Vistos em correição.

Cumpra-se, integralmente o remanescente da decisão de p. 181.

 Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391 Nr: 25-64.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA OLÍMPIO, JOSÉ ROBERTO 

DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão de Débito, bem como compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a referida 

Certidão, para providências que entender cabíveis, para que possamos 

dar o efetivo impulsionamento ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190807 Nr: 12331-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12.687-B, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão de Débito, bem como compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a referida 

Certidão, para providências que entender cabíveis, para que possamos 

dar o efetivo impulsionamento ao processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154400 Nr: 2389-47.2011.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARTE DE FREITAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 

5915-B

 Vistos em correição. [...] De todo modo, como os demais argumentos, a 

sustentação não procede. Deve ser também afastada. Daí, demonstrada a 

existência do crédito e a ausência de sua liquidação, e, por outro lado, não 

comprovada nulidade capaz de infirmar a cártulas apresentadas na 

execução apensa, a improcedência destes embargos executórios é 

medida imperativa, confirmando a executividade das notas promissórias 

apresentadas pelo exequente/embargado. 4. Dispositivo Posto isto, 

rejeitada a preliminar, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, julgo improcedentes os pedidos 

formulados nestes embargados à execução promovidos por Ricarte de 

Freitas Neto em face de Gilmar Vieira Neves. Mantida a higidez das notas 

promissórias tal como emitidas, a cujos títulos sem mácula mantenho 

eficácia executiva. Condeno a parte embargante a pagar as custas e as 

despesas judiciais, além dos honorários advocatícios da contraparte, que 

fixo estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§ 2. ° e incisos, 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 para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito suspensivo, 

nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos sem demora 

ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 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, translade-se cópia desta 

sentença para os apensos autos n° 6896-85.2010.811.0015 - cód. 

127682, arquivando-se estes, a serem desapensados, seguindo-se lá a 

execução, inclusive quanto às verbas sucumbenciais, se for o caso. P. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127682 Nr: 6896-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARTE DE FREITAS NETO, FERNANDA 

CRISTINA M. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a carga dos autos, por três dias.

De outro norte, intime-se prossiga a parte exequente com o feito, 

pugnando o que for de seu interesse, em 10 dias, sob pena de 

arquivamento, pois litiga há mais de nove anos e meio nesta execução por 

enquanto infecunda.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101768 Nr: 8741-26.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ROTILLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer em Secretaria a fim de retirar a certidão expedida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229341 Nr: 5217-74.2015.811.0015

 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): MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer em Secretaria a fim de retirar a certidão expedida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190336 Nr: 11786-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCÉLIA LOPES, VILSON PAULO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 Intime-se o advogado da parte requerida - Darcélia Lopes, para no prazo 
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legal, fornecer o n. do CPF do titular da conta bancária informada na 

petição de fls.172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199682 Nr: 2378-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, TATIANA MALINSKI, JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR 

MARCELO SIMONATO, VERIDIANA PAGANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEURER - OAB:38057

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO, PARA 

QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, 

§1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 4952-58.2004.811.0015

 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: JOSE ELIZEU GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 7479/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:22803/O

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. DIEGO HENRIQUE BONETTI, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 8952-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. TIAGO PACHECO DOS SANTOS, PARA 

QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS (CARGA RÁPIDA), NOS 

TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACERL-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. GILCENO CALEFFI, PARA QUE PROCEDA 

A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158349 Nr: 5534-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP COMÉRCIO E CAMINHÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP, 

LEILA DE MATOS, MARCOS AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. DIEGO HENRIQUE BONETTI, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311973 Nr: 15773-67.2017.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JERONIMO GONSO - 

OAB:10217/O

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. JORGE JERONIMO GONSO, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129496 Nr: 8711-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIA ROSALINA VILANOVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:MT/16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 INTIME-SE A ADVOGADA - DRA. CLAUDIA INOCENTE SANTADA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO, PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210045 Nr: 11036-26.2014.811.0015

 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: JEREMIAS DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MATTIOLLI, MARILZA SIQUEIRA 

FERREIRA MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211, MARILZA SIQUEIRA FERREIRA MATTIOLLI - 

OAB:50.697/PR

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, 

PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO 

ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255699 Nr: 1253-39.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MATIOLLI, MARILZA SIQUEIRA 

FERREIRA MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927/A, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211, 
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MARILZA SIQUEIRA FERREIRA MATTIOLLI - OAB:50.697/PR

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, 

PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO 

ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261713 Nr: 4714-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JERONIMO GONSO - 

OAB:10217, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. JORGE JERONIMO GONSO, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169096 Nr: 4093-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

comparecer em secretaria a fim de retirar a certidão expedida.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009728-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009728-59.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 24983389 é tempestiva e, 

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) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 5 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004600-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SOARES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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 do oficial de 

justiça(ID.29813842). Prazo: 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220006 Nr: 18342-46.2014.811.0015

 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: HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência na data designada à fl. 216 por motivo de saúde, redesigno a 

audiência de saneamento e organização do processo para o dia 07 de 

maio de 2020, às 14h45min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 216.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224387 Nr: 2366-62.2015.811.0015

 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: NELSON F. PADOVANI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERNANE OLIVEIRA, EDUARDO DE 

MATTOS, LEONI REJANI DE MATTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada à fl. 200 por motivo de saúde, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2020, às 15h00min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 42575 Nr: 7024-18.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANGERMAZ - LANGER MADEIRAS DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada à fl. 285 por motivo de saúde, redesigno a audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 12 de maio de 2020, às 14h00min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 285.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227112 Nr: 3935-98.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência na data designada à fl. 175 por motivo de saúde, redesigno a 

audiência de saneamento e organização do processo para o dia 07 de 

maio de 2020, às 16h15min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255825 Nr: 1308-87.2016.811.0015

 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: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LETICIA 

BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada à fl. 72 por motivo de saúde, redesigno a audiência 

de saneamento e organização do processo para o dia 07 de maio de 2020, 

às 14h00min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340032 Nr: 16109-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA, NEVALDIR GRAF, 

ANTÔNIO HEINZ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059/MT, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 advogado Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito quanto a devolução da(s) correspondência(s) de 

intimação/audiência pelo(s) motivo(s) “ mudou-se” fl. 55/verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227112 Nr: 3935-98.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-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) da parte 

requerida para que no prazo de cinco (05) dias, forneça o endereço 

correto dos requeridos para intimaçã/audiência, ou peticionar caso as 

partes vierem independente de intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 8246-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PESENTE, JOSE QUAINI, ELENITA 

MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO GUTIERREZ 

DE MELO, para devolução dos autos nº 8246-79.2008.811.0015, Protocolo 

101244, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010898-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de apreensão conforme certidão de ID 

26210487, visto que já decorreu o prazo de suspensão requerido, 

advertindo-a de que sua não manifestação implicará em extinção do feito 

por abandono.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015568-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA WERLANG (AUTOR(A))

OLDEMAR JOSE WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Intimar a advogada dos autores de que fora designado o dia 27/5/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015568-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NOEMIA WERLANG REU: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 29299567 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 27 de maio de 2020, às 

16:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101245 Nr: 8247-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, JOSE QUAINI, 

ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que acompanhe o cumprimento da carta precatória enviada 

via malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Cruz Alta -RS 

(Código de rastreabilidade: 81120204977341, a fim de que a mesma não 

seja devolvida por falta de providência da parte, bem como para que todas 

as manifestações referentes a mesma sejam realizadas diretamente 

naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183972 Nr: 5021-75.2013.811.0015

 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: JAIR COSTA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.93/98 fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157573 Nr: 4710-55.2011.811.0015

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILCENO CALEFFI, 

para devolução dos autos nº 4710-55.2011.811.0015, Protocolo 157573, 

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.: 356821 Nr: 8174-09.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAS CENTER ACABAMENTOS DE INTERIORES LTDA - 

ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELA ESTER 

PERUZZO GADANI, para devolução dos autos nº 8174-09.2019.811.0015, 

Protocolo 356821, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 9258-31.2008.811.0015

 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: FÁBIO SEITI HORINOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON VIEIRA FARIAS, AILTON C. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, MARIA 

CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Intimar o advogado do devedor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que no 

prazo 15 dias cumpra a obrigação, na forma como requerido na petição de 

fls. 157/160, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que findo o prazo 

sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190012 Nr: 11452-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, VERLANIA 

PROPODOSKI, CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - 

OAB:53.574, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação, nos bairros Terra Rica e Centro, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção simular guia e, após em 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.: 249343 Nr: 17886-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: SGARBI & SGARBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ODALGIR SGARBI JUNIOR 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 reintegração de 

posse, no bairro Alto da Gloria, sob pena de arquivamento do processo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014873-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente 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 indicado na inicial, 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.” Sinop-MT, 5 

de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 121783 Nr: 943-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDEAN DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 89. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a 

busca de endereço do executado JADEAN DOS ANJOS – CPF n° 

396.163.391-68, através do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 81.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170433 Nr: 5496-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA BOELTER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUSANGO PROMOÇÕES E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que manifeste nos autos, diante 

do retorno dos autos da Instância Superior, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256188 Nr: 1510-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACISAS - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE SINOP, IUNI EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 148/152.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, 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, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271856 Nr: 10965-53.2016.811.0015

 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: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT 5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por EMAL EMPRESA DE 

MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA em face de MARTA PROENÇA, alegando 

ser credor da requerida do saldo de R$ 28.520,72 (vinte e oito mil 

quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos), representados por 

uma Cédula de Crédito Bancário – cheque (fls. 36).

Recebida a inicial, o requerido foi citado (fls. 69), quedando-se inerte 

quanto ao pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme 

certificado às fls. 70.

DECIDO

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que o requerido, embora 

devidamente citado (fls. 69), deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios.

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do CPC.

Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, nos termos do 

artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado o 

registro e a autuação para constar doravante como execução de 

sentença.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos 

termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276180 Nr: 13807-06.2016.811.0015

 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: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR SERPA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, MARIZZE FERNANDA 

MARTINEZ - OAB:OAB/PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO SANTANDER S/A 

em face de ADAIR SERPA - ME, alegando ser credor do requerida do 

saldo de R$ 151.473,94 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e 

setenta e três reais e noventa e quatro centavos), representado pela 

Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito, Produtos e Serviços 

Bancários (fls. 16/22).

Recebida a inicial, o requerido foi citado (fls. 109), quedando-se inerte 

quanto ao pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme 

certificado às fls. 110.

DECIDO

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que o requerido, embora 
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devidamente citado (fls. 109), deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios.

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do CPC.

Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, nos termos do 

artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado o 

registro e a autuação para constar doravante como execução de 

sentença.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos 

termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276949 Nr: 14220-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 78/91.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, 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, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26216 Nr: 4360-82.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESA ARMAZÉNS GERAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BERTONI 

BOLANHO - OAB:SP-163.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que manifestem nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do cálculo elaborado pelo Contador Judicial, à fl. 826.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82492 Nr: 10798-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três 

últimas declarações de imposto de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3563-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME, IVAN PADUIM 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três 

últimas declarações de imposto de renda dos executados.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98062 Nr: 5081-24.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ERNANI WOIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:OAB/MT 12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MANGINI ARMANI 

- OAB:36074/PR

 Ante o documento juntado às fls. 138, na qual restou infrutífera a 

pesquisa de veículos em nome do executado, intime-se a parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 1127-33.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO, 

RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Defiro o pedido de fls. 153, para o fim de determinar a pesquisa, junto ao 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para se manifestar; bem como apresentar 

planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122383 Nr: 1544-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 102 de 338



TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:MT/6.576, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:MT/16.783, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 150/151.

Intime-se a parte 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. A intimação deve ser feita por edital, na 

forma, do art. 513, § 2o, IV, do CPC.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187200 Nr: 8417-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICOL MARCHIORI STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTC CONSULTORIA DE CELULARES LTDA, 

DOMINGOS ANDRÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que já decorreram 03 (três) meses, desde o requerimento 

de suspensão, defiro parcialmente o pedido de fls. 81, suspendendo o 

feito pelo prazo de 03 (três) meses.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267315 Nr: 7936-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 88, tendo em vista que o executado ainda não foi 

citado, de modo que não há que se falar em suspensão pela não 

localização de bens penhoráveis.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento no feito, informando endereço do executado ou 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269295 Nr: 9333-89.2016.811.0015

 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: RIBER-KWS SEMENTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C MOREIRA AGRICOLA - ME (MULTISAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, NAYANE RIBEIRO FARIA - OAB:OAB/MG 162.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 269295

 Verifico que a busca de endereço da empresa requerida realizada às fls. 

90, se deu através do Sistema Pje. Assim, a fim de evitar futura arguição 

de nulidade, hei por bem determinar a busca de endereço da requerida JC 

MOREIRA AGRÍCOLA – ME - CNPJ nº 13.409.009/0001-00, através do 

sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 72. Não localizado endereço, cite-se a requerida, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

Sinop/MT, 04 de março de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 350504 Nr: 4062-94.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & MARTINS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:OAB/MT.12292

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa atualizado. Transitada esta em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos principais e, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, anotando-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116932 Nr: 9204-31.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, 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: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Código nº 116932

 Verifico que o cumprimento de sentença, bem como o procedimento de 

penhora online ocorreram anteriormente ao pedido de recuperação judicial 

da empresa requerida, não havendo impugnação pela executada no prazo 

legal.

 Ademais, o processo foi extinto, em razão da satisfação da obrigação, 

conforme sentença de fls. 266/267, que transitou em julgado.

Assim, cabe a liberação dos valores vinculados aos autos em favor da 

parte autora, conforme determinado na sentença de fls. 266/267, não 

havendo que se falar em necessidade de habilitação junto ao juízo da 

recuperação judicial, uma vez que, quando do recebimento do pedido de 

recuperação, já havia decorrido o prazo para impugnação, nestes autos 

(fls. 265).

 Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará e, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Sinop/MT, 04 de março de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 490-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 
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OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente 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 centro, 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, desde 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.”

Sinop-MT, 4 de março de 2020

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156826 Nr: 3910-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI, ELIANA MACIEL ESCOBAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Código nº 156826

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por PAULO MORELI 

e ELIANA MACIEL ESCOBAR em face de BANCO DO BRASIL S/A, o qual 

teve início com a decisão de fls. 247.

 Não tendo havido cumprimento espontâneo da obrigação, foi efetivada a 

indisponibilidade de ativos do banco executados. Ante a ausência de 

impugnação, às fls. 273, foi convertida em penhora a indisponibilidade do 

valor localizado através do Sistema Bacenjud (fls. 273).

 O executado não opôs impugnação e se manifestou pela liberação dos 

valores penhorados em favor dos exequentes, às fls. 284/290.

Decido.

 Diante da ausência de impugnação à penhora e anuência expressa do 

executado (fls. 284 e 290), merece deferimento o pedido de levantamento 

dos valores penhorados, em favor dos exequentes , para satisfação da 

obrigação (fls. 296). Cumpre anotar, entretanto, que o levantamento de 

valores não pode ser realizado em favor de terceira pessoa alheia ao 

feito.

 Assim, o advogado Dr. Paulo Morelli deve indicar conta bancária de sua 

titularidade para a expedição do respectivo alvará.

 No tocante às custas judiciais, promova a Sra. Gestora o recolhimento 

dos valores devidos para a quitação de tal encargo, considerando a 

quantia vinculada aos autos, indicada às fls. 294/295 e 297/298. Caso haja 

valores em excesso, proceda-se à devolução à parte depositante.

Diante do cumprimento da obrigação, cum fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

 Transitada esta em julgado, expeça-se o competente alvará. Após, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, 04 de março de 2020.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267590 Nr: 8113-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCENI WALDEMAR ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA CICLOTEC ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca da Carta de Citação devolvida pelos Correios com 

a alínea "NÃO EXISTE O NR.", devendo no mesmo prazo informar o 

endereço atualizado e completo a fim de possibilitar a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 5540-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 11, 

DO NÚCLEO COL. CELESTE - AMCHONUCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 -OAB/ MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria desta Vara, a fim de retirar a Carta Precatória, 

devidamente instruída, para as devidas providências junto ao Juízo 

Deprecado, devendo comprovar a distribuição da mesma no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229340 Nr: 5216-89.2015.811.0015

 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): REINALDO NERES LARA, CLODOALDO JOSÉ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste, requerendo o que entender de direito, diante da Carta 

Precatória devolvida pela Comarca de Colíder/MT, sem o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176580 Nr: 12287-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA CAMILA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste, requerendo o que entender de direito, diante da Carta 

Precatória devolvida pela Comarca de Lucas do Rio Verde / MT, sem o 

devido cumprimento.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014957-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. A. D. S. (REQUERENTE)

E. M. D. A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29827685 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010614-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. V. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s). (29083728 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004187-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. R. (REQUERENTE)

C. I. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s). 

(28424496 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012754-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU PERES CORDEIRO (INVENTARIADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 20(vinte) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (29712468 - 

Decisão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC. 

Especialmente “[...No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que 

prestou compromisso, deverá o(a) inventariante acostar ao feito certidão 

negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na mesma oportunidade, devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal....]”

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004105-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. S. (AUTOR(A))

G. S. D. S. (AUTOR(A))

G. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s). 

(24834928 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012106-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. G. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (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: 

1012106-85.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 398.623,95; Tipo: Cível; 

Espécie: [Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: 

REQUERENTE: ELTON CEZAR FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: LARISSA 

HELENA GESUALDO GRENIER Certifico que, em razão de conflito de 

pauta, redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de 

agosto 2020, as 14:00 horas, e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 5 de março 

de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244814 Nr: 14969-70.2015.811.0015

 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: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC, BRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 14969-70.2015.811.0015 - cód. 244814

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 AUTORA: ROSELI PEREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

pensionista, RG: 2011337-4 SSP/MT, CPF: 028.463.021-70, residente e 

domiciliada na Rua Travessa 06, Qd-41, Lt- 05, Residencial Vila Lobos, 

Sinop/MT.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ CORDEIRO, brasileiro, solteiro, 

documentos não informados nos autos. QUE SE ENCONTRA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.
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 VALOR DA CAUSA: 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação designada para o dia 16/06/2020, às 14:00h, 

pelo Núcleo Conciliatório Familiar, na sala de audiência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões, no Edifício do Fórum da Comarca 

de Sinop/MT, sito no endereço ao final indicado, oportunidade em que 

deverá comparecer acompanhado de advogado ou defensor público, bem 

como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou a guarda unilateral da 

infante E. V. M. C. à tia paterna, ora requerente.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A menor E. V. M. C., é filha do requerido e 

sobrinha da requerente, esta última vem exercendo a guarda de fato deste 

os dois anos de sua vida, inclusive é chamada de mãe. Consta que a 

genitora faleceu e o pai biológico encontra-se em lugar incerto e não 

sabido. Assim, a necessidade regulamentar a guarda da menor à tia é 

medida que se impõe, já que, como dito, a sobrinha vive sob seus 

cuidados e a reconhece como sua mãe, devendo, assim permanecer, 

observando os ditames legais quanto a garantia do melhor interesse da 

criança.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1. Em atenção ao pedido Ministerial de f. 

84/85, bem como, considerando a necessidade de se priorizar a citação 

pessoal, proceda-se a localização do endereço da parte requerida José 

Luiz Cordeiro, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados e SIEL. 2. Assim que 

informado o novo endereço, expeça-se novo mandado de citação, para 

que a parte ré compareça à audiência abaixo.2.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para 16 de junho de 2020, às 14:00 horas (horário 

de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da Vara 

Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, em 

conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil.2.2. 

Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.2.3. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.2.4. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.2.5. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.2.6. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.2.7. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.3. Sem prejuízo, cite-se o(a) réu(ré) José 

Luiz Cordeiro, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as 

partes e seus advogados para que compareçam à audiência.3.1. 

Consigne-se no mandado e/ou edital que as partes deverão comparecer à 

audiência acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia.3.2. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, desde já 

decreto a revelia da parte ré e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria 

Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da 

parte ré, desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço e a 

citação pessoal reste frutífera.3.3 Após, conclusos.4. Intimem-se. 

Cumpra-se. DESPACHO 2: Vistos etc.1. Compulsando os autos, 

verifica-se que a infante Eloisa Vitória Mendes Cordeiro encontram-se sob 

a responsabilidade da tia paterna, sendo que, conforme relatório de fls. 

26/27, a infante reside em ambiente seguro, saudável e com estímulos 

adequados para o seu desenvolvimento.1.1. Outrossim, resta comprovado 

o vínculo familiar entre a requerente e a infante, visto que é tia paterna da 

mesma, considerando ainda, que o genitor da menor também reside na 

mesma casa, entretanto, tem consciência que não possui condições de 

trabalhar e zelar da filha, como vem fazendo a requerente, assegurando à 

infante seu bem estar físico, emocional e moral (fls. 26/27).1.2. Assim, em 

razão da necessidade de regularização da situação fática narrada nos 

autos, ratificada pelo estudo psicossocial de fls. 26/27, observando-se a 

regra de prevalência dos interesses do menor, com fulcro no artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, concedo a tutela provisória de 

urgência, na modalidade tutela antecipada e, por conseguinte, fixo a 

guarda unilateral da infante Eloisa Vitória Mendes Cordeiro à tia paterna, 

ora requerente. Deixo de fixar o período de convivência com o genitor, em 

razão de residirem na mesma casa. Consigno que o período de 

convivência da genitora será fixado durante ou após a instrução 

processual, em virtude de estar atualmente em local incerto e não sabido. 

Expeça-o respectivo termo de guarda.2. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil.3. Cite-se e intime-se a ré Betânia Rodrigues Mendes por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência.4. 

Cite-se o réu José Luiz Cordeiro, pessoalmente, e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência.5. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo 

Civil.6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz.7. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil.8. Oferecida contestação, 

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

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil.9. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público.10. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.11. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Eu, Arnaldo de Sousa 

Nere, Analista Judiciário , digitei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244814 Nr: 14969-70.2015.811.0015

 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: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC, BRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:

Vistos.

1. Em atenção ao pedido Ministerial de f. 84/85, bem como, considerando a 

necessidade de se priorizar a citação pessoal, proceda-se a localização 

do endereço da parte requerida José Luiz Cordeiro, porém anoto que tal 

providência será realizada perante os órgãos conveniados ao Poder 

Judiciário, por solicitação no site do Tribunal de Justiça por meio do Portal 

dos Magistrados e SIEL.

 2. Assim que informado o novo endereço, expeça-se novo mandado de 

citação, para que a parte ré compareça à audiência abaixo.

2.1. Designo audiência de conciliação/mediação para 16 de junho de 2020, 

às 14:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Conciliatório da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum 

dessa Comarca, em conformidade com o art. 695, caput, do Código de 

Processo Civil.

2.2. Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência.

2.3. Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados 

ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do 

Código de Processo Civil.

2.4. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada 

em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver 
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interesse de incapaz.

2.5. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.

2.6. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de 

preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.

2.7. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público.

3. Sem prejuízo, cite-se o(a) réu(ré) José Luiz Cordeiro, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência.

3.1. Consigne-se no mandado e/ou edital que as partes deverão 

comparecer à audiência acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

3.2. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, desde já decreto a 

revelia da parte ré e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante 

na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço e a citação 

pessoal reste frutífera.

 3.3 Após, conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202686 Nr: 5078-59.2014.811.0015

 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: DMB, MCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT, 

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - OAB:18726, YARA DA SILVA 

SANTOS BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como, considerando o inciso II, do 

artigo 107, do CPC/2015, Intimo o advogado YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA, OAB/MT18828, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201663 Nr: 4239-34.2014.811.0015

 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: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Souza - 

OAB:OAB/MT 23.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:20339O/MT, DEBORA 

SABETZKI BARROS - OAB:33049

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) 

requerendo o que de direito, conforme petição de fl. 312/313, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250981 Nr: 18777-83.2015.811.0015

 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: PEDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18777-83.2015.811.0015 - código- 250981

ESPÉCIE: 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: PRISCILA EVAS DE OLIVEIRA DE SOUSA

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: HUGO DELEON TEIXEIRA DE SOUSA, brasileiro, 

documentos não informados nos autos. Que se encontra em lugar incerto 

e não sabido.

VALOR DA CAUSA: 3.600,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação designada para o dia 09 de junho de 2020, às 

17:00h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, na sala de audiência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado ou defensor público; bem como sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, em favor da filha J. B. O. de S., a 

ser colocado à disposição da requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante recibo devidos a partir da citação; ainda, sua INTIMAÇÃO da 

decisão que fixou a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio 

da menor, a residência da genitora, observando que o período de 

convivência com o genitor será em finais de semanas escolares do meio 

do ano ao final do ano, devendo passar o dia dos pais com o pai e o dia 

das mães com a mãe, e, ainda, alternando as festividades de final de ano, 

quando passar o natal com a mãe, passará o ano novo com o pai, 

alternando-se no ano seguinte.

 RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A genitora e o requerido contraíram 

casaram-se em outubro de 2011.Da união adveio o nascimento de uma 

filha J.B.O de S., e após a separação a genitora se tornou responsável 

pela guarda de fato da menor, o sustento e a educação. Consta que o 

requerido não vem contribuindo com o sustendo da filha em comum, 

deixando a genitora arcar sozinha com os custos da menor.

 DESPACHO/DECISÃO 1: Vistos etc.1. Processe-se em segredo de 

justiça.2. Defiro, por ora, o requerimento de assistência judiciária, ante a 

afirmação da parte requerente de ser necessitada, declaração realizada 

sob as penas legais, com fulcro na Lei nº 1.060/50.3. Em virtude de prova 

pré-constituída, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo, em favor da filha Julia Beatriz Oliveira de Sousa, a ser 

colocado à disposição da requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante recibo, devidos a partir da citação.4. Com fulcro no artigo 1.584, 

§ 2º, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.058/2014, fixo a guarda 

compartilhada, estabelecendo como domicílio da menor Julia Beatriz 

Oliveira de Sousa, a residência da genitora, consigno que o período de 

convivência com o genitor será em finais de semanas alternados, das 

18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo, mais metade das férias 

escolares do meio do ano e final do ano, devendo passar o dia dos pais 

com o pai e o dia das mães com a mãe, e, ainda, alternando as 

festividades de final de ano, quando passar o natal com a mãe, passará o 

ano novo com o pai, alternando-se no ano seguinte. Expeça-se o 

respectivo termo de guarda.5. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o Provimento n.º 77/2008-CGJ.6. 

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.7. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do 

Código de Processo Civil.8. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério 

Público, para que, querendo, compareça à audiência.9. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a parte ré oferecer resposta ou requerer 

prazo para oferecimento de resposta.10. Se não oferecer resposta na 
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audiência, a parte ré terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

resposta, contados a partir da data de realização da audiência.11. 

Oferecida resposta, seja na audiência ou 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, vistas à parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre a resposta.12. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vistas ao Ministério Público.13. Ao final, 

retornem-me os autos conclusos para decisão.14. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. DESPACHO 2: Vistos.1. Tendo em vista a 

necessidade de se priorizar a intimação pessoal, considerando que a 

parte autora não soube indicar o atual paradeiro da parte requerida, 

determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, e portal dos magistrados, visando a localização do atual 

endereço da parte requerida. 2. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação para 23 de janeiro de 2020, às 14:30 horas (horário 

de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da Vara 

Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, em 

conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil.2.1. 

Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.2.2. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.2.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.2.4. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.2.5. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.3. Sem prejuízo, em concomitância com a pesquisa de 

endereço, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias e intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.3.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias após a audiência 

sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto sua revelia e, 

por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na Comarca de 

Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, desconsiderando-se tal 

item caso a pesquisa de endereço com citação pessoal reste frutífera.4. 

Os documentos expedidos e intimação/citação da parte requerida deverão 

observar o pedido liminar deferido na decisão inicial, a qual mantenho. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA: Certifico que, tendo em vista que não foi dado 

cumprimento ao despacho de folha 53, redesigno a presente audiência de 

conciliação para o dia 09 de junho de 2020, às 17:00h. Ante ao exposto, 

encaminho estes autos para o setor de expedição para os devidos fins. 

Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 5 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244779 Nr: 14938-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 251, bem como, no caso de 

apresentar novo endereço, apresentar cálculo atualizado do quantum 

devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002033-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1002033-20.2020.8.11.0015 AUTOR: DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com 

inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 

319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de 

modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do 

CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014338-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CATTELAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENIR LIMA DA COSTA OAB - MT17785/O (ADVOGADO(A))

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (REU)

JANDER GUEDES FAVARO (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1014338-70.2019.8.11.0015 

AUTOR(A): RAIMUNDO CATTELAN REU: INSTITUTO LIONS DA VISAO, 

MUNICIPIO DE CUIABA, JANDER GUEDES FAVARO Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001983-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO DE CARVALHO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001983-91.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ALESSANDRO DE CARVALHO NUNES REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012367-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR CAPPELLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012367-21.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ADELAR CAPPELLARI REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

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.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003890-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GIRARDI MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (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 

#1003890-72.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: SOLANGE GIRARDI MOREIRA Vistos etc. I – Conforme 

DECISÃO de ID. 27359542, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em 

favor da parte EXECUTADA, no importe de R$ 8.888,96, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005611-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (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 

#1005611-93.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos etc. I – Conforme DECISÃO de 

ID. 29093170, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXECUTADA, no importe de R$ 12.008,96, mediante ALVARÁ eletrônico 

de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 164580 Nr: 12526-88.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANIZAÇÃO AGRICOLA MARCON LTDA, 

LUNARDO LAGUARDIA MARCON, LUZENILDE MARTHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS - OAB:21.250/MT

 Vistos.

Ratifico a decisão retro (fls. 26-27).

Como requerido às fls. 22-23 pela Fazenda, realizo a penhora BACENJUD 

nesta data, Empresa e Sócio, para o que providencio a juntada do espelho 

impresso da ordem de bloqueio, registrando que o feed-back do Sistema 

ocorre em 48 horas, devendo ser gerado e juntado o espelho positivo ou 

negativo da resultante da ordem de bloqueio.

Caso negativa a penhora BACENJUD, realize-se a penhora RENAJUD, com 

restrição de transferência dos veículos porventura localizados em nome 

dos Executados.

Caso positiva a penhora BACENJUD, mesmo que parcial, intime-se 

imediatamente os Executados, para manifestação, em dez (10) dias, 

ouvindo-se, a seguir, no mesmo prazo, a Exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 
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jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88634 Nr: 6099-17.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALICE FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, 

HOSPITAL MUNICIPAL DE SINOP - P.A. - PRONTO ATENDIMENTO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, HOSPITAL AMECOR DE CUIABÁ - MT., SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se que à parte Autora cabe o 

recebimento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em Segunda 

Instância, por ocasião do JULGAMENTO do RECURSO de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO n. 34940/2014 às fls. 172-177, no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais), tratando-se de obrigação solidária 

entre os Requeridos.

 Em SENTENÇA às IMPUGNAÇÕES ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA (fls. 

221-225) apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 197-205 

e pelo MUNICÍPIO DE SINOP às fls. 208-214 foi RECONHECIDO o EXCESSO 

de EXECUÇÃO no valor dos honorários apresentados pela ora parte 

Exequente, bem como foi FIXADO o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

à título de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor dos Impugnantes 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

 Às fls. 227-228, a ora Exequente Analice Ferreira Alves pugna pelo início 

do CUMPRIMENTO de SENTENÇA dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixados em Segunda Instância, 

observando a SENTENÇA de fls. 221-225, contudo NÃO APRESENTA 

MEMÓRIA de CÁLCULO.

 Às fls. 235-236 o ora Exequente Estado de Mato Grosso pugna pelo início 

do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados na SENTENÇA de fls. 

221-225.

 II – Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da Exequente Analice Ferreira 

Alves para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o pedido de fls. 

227-228 com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do art. 524, “caput”, do CPC, observando os limites impostos por 

meio da SENTENÇA de fls. 221-225;

 III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114671 Nr: 7477-37.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FATIMA LUBACHESKI VUELMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173482 Nr: 8690-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BORGES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190895 Nr: 12450-93.2013.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: SÉRGIO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MILANO JORDANO DA 

SILVA - OAB:MT 16053-O, VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, sua IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO de fls. 142-149, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015;

II – Após, 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;

 III - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245118 Nr: 15182-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIANEI LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., MARCOS IVAN 

LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)Impetrado- SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de 

Sinop-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258327 Nr: 2704-02.2016.811.0015

 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: AURELIO WILLY PEIXOTO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 

30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso);

II – DETERMINO, inicialmente, a DIGITALIZAÇÃO dos AUTOS, conforme art. 

3º da Resolução nº 004/2014/TP, e, na sequência, a BAIXA do PROCESSO 

FÍSICO no SISTEMA APOLO, com as cautelas e anotações necessárias, e 

a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO, de forma ELETRÔNICA, para o JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA;

 III – INTIMEM-SE as PARTES.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 6408-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA DERNEY, APARECIDO 

DERNEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Considerando a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 25/07/2019, que 

dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passa a 

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º);

 II - Considerando a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual 

autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da Resolução 

TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º);

 III – DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do presente feito para a 1ª 

VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da COMARCA de VÁRZEA 

GRANDE;

 IV – INTIMEM-SE as PARTES.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182330 Nr: 3279-15.2013.811.0015

 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: DENTAL CENTRO OESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, PREGÃO PRESEN. 98898501.2.150/12

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Intimação do advogado da parte autora da decisão de fls. 120, a seguir 

transcrita: "Vistos etc. I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte IMPETRANTE, 

a fim de que, em querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

IMPUGNAÇÃO, as informações prestadas pela Autoridade Coatora, nos 

termos do artigo 351 do CPC; II – DETERMINO também, a intimação do D. 

causídico para que, no mesmo prazo legal (quinze dias), promova a 

juntada aos autos dos ATOS CONSTITUTIVOS e ESTATUTOS da PESSOA 

JURÍDICA a fim de comprovar a existência de poderes do outorgante do 

instrumento de mandato, conforme determinado anteriormente na decisão 

de fl. 116; III – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186488 Nr: 7668-43.2013.811.0015

 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: VILMAR INÁCIO HIPÓLITO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIL VITAL DE SOUZA - SECRETÁRIO 
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ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora , para manifestar-se nos autos no 

prazo de 10(dez) dias, em conformidade com a decisão de fls. 83, a 

seguir transcrita:

 "Diante da manifestação de fls. 67/74, diga o impetrante, se persiste o 

interesse na análise do mérito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225091 Nr: 2792-74.2015.811.0015

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

TRABALHO

 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: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113756

 Intimação do advogado da parte requerida da decisão de fls. 186 a seguir 

transcrita, para especificar provas.

"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.: 268488 Nr: 8734-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE JARABIZA HAMERSKI

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 273653 Nr: 12102-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA ROCHA DE SOUSA

 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 – Com espeque no artigo 145, §1º, do CPC/2015, DECLARO-ME 

SUSPEITO em relação ao presente feito;

 II – DEIXO de COMUNICAR o E. CONSELHO da MAGISTRATURA acerca da 

SUSPEIÇÃO DECLARADA, ante a REVOGAÇÃO do inciso XVIII, art. 28 do 

Regimento Interno do TJMT, por ocasião da Proposição nº 04/2019 (ID. 

0007026-08.2019.8.11.0000);

 III - ORDENO a REMESSA ao meu SUBSTITUTO LEGAL.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42683 Nr: 7149-83.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLAN - TERRAPLENAGEM CONSTR. CIVIL E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICIPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46849 Nr: 458-19.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEMIR LOIVO WISKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 
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OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74600 Nr: 2997-21.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167519 Nr: 2392-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170525 Nr: 5597-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDES GUAREZE FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 
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em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171919 Nr: 7083-25.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINOLDO GIELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173362 Nr: 8555-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR OLIVEIRA DA COSTA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173489 Nr: 8697-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINHO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173506 Nr: 8714-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 
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VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174506 Nr: 9950-88.2012.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINOLDO GIELOV

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

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177010 Nr: 12775-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CÉSAR GOMES DA SILVA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177012 Nr: 12777-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY GIMENES VOLPINI RIALTO

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177340 Nr: 13130-15.2012.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177442 Nr: 13245-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE SCHMITUTZ

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178569 Nr: 14419-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PAULINA RUCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178572 Nr: 14422-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 
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jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178807 Nr: 14661-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARTINS DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179429 Nr: 194-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE MARIA SAUER DIDONÉ

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179432 Nr: 197-73.2013.811.0015

 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: ROSÂNGELA TREVISAN DE OLIVEIRA GLUZEZAK

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179540 Nr: 312-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

 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 – TORNO SEM EFEITO a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR de fls. 225, 

eis que realizada a INCORPORAÇÃO do ADICIONAL ao subsídio da parte 

Exequente;

 II – Sendo assim, DETERMINO o PAGAMENTO e LEVANTAMENTO dos 

valores das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR de fls. 223 e fls. 224;

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179613 Nr: 393-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONI TIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179615 Nr: 395-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA COELHO DE OLIVEIRA

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94516 Nr: 1520-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ ZAMARIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 4390-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111079 Nr: 3418-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA BARROS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 
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PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 114707 Nr: 7176-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT-18.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:, Nádia Gomes Sarmento 

(procuradora Federal INSS) - OAB:97243-MG

 Vistos etc.

 I – Realizo novamente o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS, 

em razão dos CANCELAMENTOS dos ALVARÁS JUDICIAIS nº 

511768-2/2019, nº 511771-2/2019 e nº 511765-8/2019 (fls. 208-210);

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115435 Nr: 8167-66.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TEREZINHA BORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120005 Nr: 12167-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VILARINHO DA SILVA

 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: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120078 Nr: 12345-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180253 Nr: 1076-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITALLI ALVES DA COSTA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 
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transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180266 Nr: 1089-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA SEVERINA DA SILVA SOUZA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180267 Nr: 1090-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARNEIRO DOS SANTOS

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180274 Nr: 1097-56.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS VIRGINIA MILHOMEM

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180384 Nr: 1211-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JANAINA SANICK ARAUJO

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 
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remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180394 Nr: 1221-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CAROLINA ROSSI DA CUNHA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180411 Nr: 1239-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180468 Nr: 1301-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE KÁTIA GUERRA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180907 Nr: 1775-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAELY MARQUES

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 
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VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180928 Nr: 1796-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIA CASTELHANO VIEIRA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181571 Nr: 2491-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA NIEDO ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181947 Nr: 2886-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA TEREZINHA BAESSO

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182299 Nr: 3245-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 130, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.133,70, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183824 Nr: 4864-05.2013.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185740 Nr: 6891-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE JARABIZA HAMERSKI

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185746 Nr: 6897-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ANA ANDERLE

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185770 Nr: 6922-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NICOLASSA SOUZA PALÁCIO

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 
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dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186319 Nr: 7498-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA TEREZINHA HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186666 Nr: 7860-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187203 Nr: 8420-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANICETO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187633 Nr: 8889-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187831 Nr: 9123-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA JOSÉ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189297 Nr: 10642-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189632 Nr: 11058-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARTINS RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Moreira Muniz - 

OAB:20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190095 Nr: 11539-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MENDES CAVALCANTE

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193333 Nr: 15097-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE OLIVEIRA MARQUES

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193962 Nr: 15740-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195102 Nr: 16850-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEREIRA DA SILVA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128013 Nr: 7228-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR POMPILIO CORREA DE 

BARROS - OAB:15504, LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154344 Nr: 2339-21.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PANULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 
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jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180126 Nr: 927-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180129 Nr: 930-39.2013.811.0015

 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: ANTONIA VIEIRA DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215224 Nr: 15101-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219698 Nr: 18122-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA FERREIRA DA SILVA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 120-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SIRQUEIRA DA SILVA SALASSE

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 
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transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221337 Nr: 490-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR PEREIRA DA SILVA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223947 Nr: 2044-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA CHIBIAQUE

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225975 Nr: 3347-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 
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desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228789 Nr: 4894-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA FORTUNATO CAMARGO DE OLIVEIRA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244546 Nr: 14790-39.2015.811.0015

 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: VIVIANE MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244688 Nr: 14879-62.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SAULO DA SILVA COLMATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 INTIMAÇÃO do(a)exequente para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez)dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230118 Nr: 5647-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA RUFINO DA SILVA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte
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Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230157 Nr: 5686-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADYS APARECIDA DE PAULA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230166 Nr: 5695-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230757 Nr: 6083-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY TRIVILIN

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245650 Nr: 15627-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.
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ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246056 Nr: 15897-21.2015.811.0015

 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: NEIVA LUCIANE DE OLIVEIRA SUSSAI

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246135 Nr: 15946-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246160 Nr: 15967-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 246806 Nr: 16389-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEDRO ARTMANN

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247980 Nr: 17109-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ELIAS MOREIRA

 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:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265561 Nr: 6822-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNA CARVALHO DE SOUZA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267035 Nr: 7693-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLEDI DAIANA DA SILVA HEIN

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107690 Nr: 96-75.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA MARQUES DA SILVA NEIVA

 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. 209, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 3.852,23, 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.: 93499 Nr: 549-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSAKI TARUMOTO - 

OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DEFIRO o PLEITO de fls. 214, ao que DETERMINO o seu CUMPRIMENTO 

por meio de NOTIFICAÇÃO à GERÊNCIA EXECUTIVA do INSS em 

CUIABÁ/MT, bem como INTIMAÇÃO da AUTARQUIA REQUERIDA, por meio 

da AGU/Procuradoria Federal em Sinop, para que comprove o depósito 

judicial (pagamento) referente ao valor executado, representado por meio 

da Requisição de Pequeno Valor de fls. 209;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179972 Nr: 774-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LEMES

 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. 241, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 517,81, 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.: 121177 Nr: 352-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FLORIANA LUCAS

 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: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 218-219, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.469,71, 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.: 176603 Nr: 12311-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI GALVES CYPEL

 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: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 235-236, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.050,74, 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.: 177495 Nr: 13299-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA GOMES DOS SANTOS

 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. 162-163, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 944,07, 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.: 236546 Nr: 9770-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN RUBIA FONSECA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 180, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 2.664,35, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 2191-20.2005.811.0015

 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: EDEMAR SLAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 Vistos etc.

I – Considerando que o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso já foi oficiado duas vezes e que nas duas oportunidades enviou a 

ficha funcional do servidor errado, INTIME-SE o REQUERIDO, com 

REMESSA dos AUTOS via correio/postal à Procuradoria-Geral do Estado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diligencie no sentido de encontrar 

o endereço atualizado da Testemunha Policial Militar Manoel José Claudino, 

caso ainda tenha interesse em sua oitiva;

II – No mesmo prazo, INTIME-SE o Requerido para se MANIFESTAR quanto 

a Certidão Negativa de Intimação do Oficial de Justiça de fls. 368, 

indicando o endereço atualizado da Testemunha Arlenhan Cley Cordeiro 

Souza, caso ainda tenha interesse em sua oitiva;

III – SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 24/03/2020;

IV – Com o aporte, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 150001 Nr: 11132-80.2010.811.0015

 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: DANIEL DE SOUZA ARAÚJO, DELAINE APARECIDA 

ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO 

(procurador do estado de MT) - OAB:, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos etc.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento não foi 

realizada a prova pericial, em razão da ausência de resposta do Médico 

Nomeado anteriormente;

II - Nesta situação, a fim de não retardar ainda mais a prestação 

jurisdicional, NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO, a Dra. Helia Aparecida Vexel 

Fontes, MÉDICA GINECOLOGISTA e OBSTETRA, com endereço na 

Avenida Mario Palma, 268 – 1504, Bairro Jardim Mariana em Cuiabá-MT e 

“e-mail” heliavexel@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE 

COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá apresentar o 

LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o disposto no 

art. 473 do CPC/2015.

 II – No mais, CUMPRA-SE o “Item VI” e os seguintes da DECISÃO de fls. 

361-365;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 157049 Nr: 4145-91.2011.811.0015

 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: RENATO DA SILVA GOMES, ELISANGELA REGINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT, JEAN ROHLING 

DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifica-se que até o presente 

momento não foi realizada a prova pericial, em razão da negativa dos 

Médicos Nomeados;II - Nesta situação, a fim de não retardar ainda mais a 

prestação jurisdicional, NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO, o Dr. Ezequiel Cabral 

de Souza Lima, MÉDICO CLÍNICO, com endereço na Avenida Brasil, 2346, 

Hospital e Maternidade 13 de maio, Bairro Vila Romana, na cidade de 

Sorriso-MT e “e-mail” ezequielcabral@gmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE 

de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá 

apresentar o LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o 

disposto no art. 473 do CPC/2015. Verifica-se que os REQUERENTES são 

BENEFICIÁRIOS da GRATUIDADE da JUSTIÇA, de modo que as despesas 

correspondentes aos honorários do perito estão compreendidas no 

benefício da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, inciso VI, do 

CPC/2015, razão porque não podem ser exigidas da parte assistida, 

devendo a responsabilidade pelo pagamento ser suportada pelo Estado. 

Dessa forma, DETERMINO que o CUSTEIO da PERÍCIA fique ao ENCARGO 

do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, de modo que FIXO os HONORÁRIOS DO 

PERITO MÉDICO em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos dos 

artigos 6º e 9º da Resolução CNJ nº 127/2011. INTIMEM-SE, ainda, o (s) 

REQUERIDO (S), caso não tenham se manifestado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, INDIQUE (M) os ASSISTENTES TÉCNICOS além de 

apresentar QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, os 

REQUERENTES, para, em igual prazo, indicar ASSISTENTE TÉCNICO, caso 

queiram.Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no PRAZO COMUM 

de 15 (quinze) dias, podendo o Assistente Técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seus respectivos pareceres, nos 

termos do art. 477, parágrafo 1º, do CPC/2015. III – Outrossim, 

considerando que fora DEFERIDO o PEDIDO de PRIORIDADE de 

TRAMITAÇÃO do feito (fls. 244), PROCEDA-SE conforme determinado no 

art. 1.048, §2º, CPC/2015;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160328 Nr: 7709-78.2011.811.0015

 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: JOZENE PARTICHELLI BERGONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento não foi 

realizada a prova pericial, em razão da ausência de respostas dos 

Médicos Nomeados;

II - Nesta situação, a fim de não retardar ainda mais a prestação 

jurisdicional, NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO, o Dr. Ezequiel Cabral de Souza 

Lima, MÉDICO CLÍNICO, com endereço na Avenida Brasil, 2346, Hospital e 

Maternidade 13 de maio, Bairro Vila Romana, na cidade de Sorriso-MT e 

“e-mail” ezequielcabral@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE 

COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá apresentar o 

LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o disposto no 

art. 473 do CPC/2015.

 II – No mais, CUMPRA-SE o “Item VI” e os seguintes da DECISÃO de fls. 

695-697;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 160947 Nr: 8423-38.2011.811.0015

 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: CLAUDINEI DE SOUZA, MARLENE SOARES DOS 

SANTOS, KAUAN HENRIQUE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ILIDIO COUTO 

MOREIRA, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.23/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, FLÁVIO JOSE FERREIRA - OAB:MT/3.574

 Vistos etc.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento não foi 

realizada a prova pericial, em razão da ausência de respostas dos 

Médicos Nomeados;

II - Nesta situação, a fim de não retardar ainda mais a prestação 

jurisdicional, NOMEIO, EM SUBSTITUIÇÃO, o Dr. Ezequiel Cabral de Souza 

Lima, MÉDICO CLÍNICO, com endereço na Avenida Brasil, 2346, Hospital e 

Maternidade 13 de maio, Bairro Vila Romana, na cidade de Sorriso-MT e 

“e-mail” ezequielcabral@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE 

COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá apresentar o 

LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o disposto no 

art. 473 do CPC/2015.

 II – No mais, CUMPRA-SE o “Item VI” e os seguintes da DECISÃO de fls. 

505-511;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001013-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP (EXECUTADO)

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 

#1001013-91.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO SILVESTRE 

CUSTODIO EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que a presente EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO 

DE SENTENÇA – não se enquadra naquelas hipóteses restritivas previstas 

na Lei 9.494/1997 (art. 2°-B) e, ainda, que cuida-se de execução de 

obrigação de fazer e não de execução por quantia certa, pois, objetiva 

“IMPLANTAR A APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA EM AÇÃO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL”, DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXECUTADO, 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SINOP (PREVI), por meio de seu Procurador Judicial, para 

que cumpra a OBRIGAÇÃO em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 520, § 

5° do CPC, 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, 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; II – Oportunamente, 

concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002544-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO JOAO LAZZAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002544-52.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LAERCIO JOAO 

LAZZAROTTO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001701-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001701-87.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JUCIMARA APARECIDA 

RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001248-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANCHES COM E REPRES DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001248-92.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SANCHES COM E REPRES 

DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, 

compulsando os autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA 

(s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o 

devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção 

entre as partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza 

o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no 

procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil 

prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo 

DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido 

ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente 

execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido 

que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001258-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001258-39.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JAMIL DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001200-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001200-36.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual 

verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com relação 

à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002224-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002224-02.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIA GORETI DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 
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PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003788-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003788-16.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RODRIGO ALVES DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000289-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BISPO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000289-24.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ANGELINA BISPO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003924-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAZA HOTEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003924-13.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: PLAZA HOTEL LTDA - 

EPP Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002647-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMI DA LUZ & CIA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002647-59.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ADAMI DA LUZ & CIA 

LTDA - ME - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 
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SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001717-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR MATIAS MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001717-41.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JUNIOR MATIAS MENDES 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004874-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004874-22.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CLEUZA HELENA DE 

OLIVEIRA CELESTINO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005426-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE TEREZINHA GABRIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005426-84.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LIANE TEREZINHA 

GABRIEL Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005462-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005462-29.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SGARBI & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 
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SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002634-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR GOMES DE QUEIROZ CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002634-60.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUCIMAR GOMES DE 

QUEIROZ CENEDESE Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que 

as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, 

ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004804-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1004804-73.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUZIA DOS SANTOS 

FERNANDES REU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004841-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004841-32.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CRISTIANO PEIXOTO 

DUARTE Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005180-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BALBINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1005180-59.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDNA BALBINO FERREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 
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Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003954-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTUNES FOGACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003954-19.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUIZ ANTUNES FOGACA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003647-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003647-31.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: WILSON CLAUDIO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002849-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002849-70.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CLEUZA MARIA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004090-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADAMES MALAQUIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004090-16.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RADAMES MALAQUIAS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 
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QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003539-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA QUINTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003539-02.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

QUINTINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que 

as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, 

ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004669-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANDRADE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004669-90.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ANGELICA ANDRADE 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003426-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANA DUARTE COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003426-48.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ROZANA DUARTE 

COIMBRA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003300-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FAGUNDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003300-95.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUIZ FAGUNDES Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 141 de 338



conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004264-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DE JESUS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004264-25.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: THEREZINHA DE JESUS 

NEVES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001379-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA OLIMPIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001379-67.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SIMONE FERREIRA 

OLIMPIO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003120-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003120-79.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RAQUEL FERREIRA DA 

SILVA FIGUEIREDO CARVALHO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, 

compulsando os autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA 

(s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o 

devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção 

entre as partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza 

o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no 

procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil 

prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo 

DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido 

ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente 

execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido 

que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004255-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA COUTINHO DIAS CELLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004255-63.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: TEREZINHA COUTINHO 

DIAS CELLONI Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003938-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE KLAUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003938-65.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUCIANE KLAUS Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003995-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. PAULATI DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003995-15.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: T. A. PAULATI DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002989-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002989-70.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: HENRIQUE AUTO CENTER 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003291-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCANTES NUNES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003291-70.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ALCANTES NUNES DE 

ANDRADE Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003133-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUST CORREIA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003133-78.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RAUST CORREIA 

MACHADO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012275-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE BRITO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012275-09.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ADRIANA DE BRITO 

GUIMARAES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002594-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002594-15.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ANDRE CARLOS DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 
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RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000550-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DALMAZO FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000550-86.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CARLOS JOSE DALMAZO 

FERREIRA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002837-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002837-56.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CLEUNICE FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001236-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU NERES DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001236-78.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ELISEU NERES DE 

AQUINO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000889-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS CANTINI DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000889-45.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CLOVIS CANTINI DE 

ANDRADE Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 
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integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002695-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON LENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002695-52.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: EDERSON LENZ Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001181-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO ANTONIO ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001181-30.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: HELENO ANTONIO 

ROMAO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002861-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002861-84.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: FABIO VAGNER DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002952-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIBEIRO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002952-77.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: GILMAR RIBEIRO LIMA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 
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Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003569-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVAN FRANCELINO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003569-71.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: GIVAN FRANCELINO DE 

MAGALHAES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004141-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ISABEL SIMONE BENITES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004141-56.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ELZA ISABEL SIMONE 

BENITES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003621-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DE PAULA BEVILAQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003621-67.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JOAO GABRIEL DE 

PAULA BEVILAQUA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que 

as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, 

ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003951-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003951-30.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: IVANILDO RAMOS VIEIRA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003506-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PATRICIA FLORENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003506-12.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JULIANA PATRICIA 

FLORENTINO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003887-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA VOVO SINHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003887-83.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: PANIFICADORA VOVO 

SINHA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que 

as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, 

ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003511-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA TIDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003511-34.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JULIANA TIDRE Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001271-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO AJALA XIMENES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001271-38.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SERGIO PAULO AJALA 

XIMENES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004502-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MYCHELLE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004502-73.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: KELLY MYCHELLE DOS 

SANTOS SILVA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003659-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003659-45.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ZELIA TOMAZ DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001346-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DAVID GALVAN DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001346-77.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: EMERSON DAVID 

GALVAN DE CASTRO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 
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INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004816-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA LEMES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004816-19.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MAGDA LEMES SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003037-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA APARECIDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003037-63.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LAZARA APARECIDA 

PEREIRA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001817-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARIEL MANTOVANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001817-93.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARCELO ARIEL 

MANTOVANI Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003867-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL LAURENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003867-29.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: NOEL LAURENTINO 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 
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qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003588-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA MAZZEROCCHI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003588-43.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIA JOANA 

MAZZEROCCHI DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003849-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003849-71.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: NUCLEO COMERCIO E 

SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA EIRELI - ME Vistos etc. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001423-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001423-86.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: TEREZA DA SILVA 

GONCALVES Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004556-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA VERISSIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004556-39.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SILMARA VERISSIMO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 
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artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003169-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003169-23.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JOAO DE SOUZA GOMES 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003468-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003468-97.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: TATIANA RAMOS Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002547-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE MENDES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002547-41.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ALAIDE MENDES DA 

SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004807-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEI APARECIDA DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004807-57.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: CIRLEI APARECIDA DE 

MACEDO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 
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MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000349-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LUCIANA DO CARMO FRAGERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000349-94.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: APARECIDA LUCIANA DO 

CARMO FRAGERI Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que 

as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, 

ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003783-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FRANCISCO CASTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003783-28.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JORGE FRANCISCO 

CASTAO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003260-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LUIZ DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003260-16.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JOEL LUIZ DE BRITO 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002853-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA VITAL PALMEIRAS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002853-10.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: EDNEIA VITAL 

PALMEIRAS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003674-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ATAIDE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003674-48.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JOSE ATAIDE VIEIRA 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004365-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004365-62.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: VALDIR RIBEIRO Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001303-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001303-43.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JANETE DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000478-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D M MOTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000478-02.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: D M MOTO PECAS LTDA - 

ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001142-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI LOPES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001142-33.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ELCI LOPES DE CAMPOS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001372-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON GUSTAVO PRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001372-75.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: EVERTON GUSTAVO PRA 

- ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002952-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO POLANSKI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002952-43.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: GILBERTO POLANSKI - 

ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 
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FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003900-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA SILVA ENCOMENDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003900-82.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: PAULO ROBERTO DA 

SILVA ENCOMENDAS - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005609-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRAZZANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005609-26.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: DARCI PEDRAZZANI 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004038-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004038-20.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: PAULO DE SOUSA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002666-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRAZZANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002666-02.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: DARCI PEDRAZZANI 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003577-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SANCHES MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003577-48.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: HELIO SANCHES MENDES 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP em desfavor do (s) EXECUTADO (S). Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Executada, em processo administrativo, obteve o 

CANCELAMENTO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, conforme se denota dos 

DOCUMENTOS acostados. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os 

autos, constata-se decisão administrativa proferida no Processo 

Administrativo retro, por meio da qual restou determinada a baixa do 

crédito tributário objeto da presente “executio”. Desta feita, se perfaz 

nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da 

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 26 da Lei nº 

6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as 

custas. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003926-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR APARECIDO ANJO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003926-17.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JAIR APARECIDO ANJO 

LEMES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002869-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CARNIATTO VAREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002869-61.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: AURORA CARNIATTO 

VAREA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado 

retro da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a 

dívida exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos 

acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o 

trânsito em julgado, certifique-se, após, arquive-se os autos mediante as 

baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas 

na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor 

devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003714-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003714-30.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JOSE MENDES DA COSTA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002832-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002832-34.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: DULCE DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 
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CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002697-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIVAN PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002697-22.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: DELCIVAN PEREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003643-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM SOUZA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003643-91.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MIRIAM SOUZA DE 

CASTRO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado 

retro da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a 

dívida exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos 

acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o 

trânsito em julgado, certifique-se, após, arquive-se os autos mediante as 

baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas 

na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor 

devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003330-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003330-33.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUZIA FAVARO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003135-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHVINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

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 

#1003135-19.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SILVANA MARCIA DA SILVA 

SCHVINN EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência 

inicial da tabela geral de vencimentos”, bem como juros e correção 

monetária. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 
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PARTE no Id. 15955613. O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência inicial da tabela geral de 

vencimentos”, bem como juros e correção monetária. Ocorre que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de Id. 21291822, AFASTANDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o 

disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados no Id. 16660431 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, 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. 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 no Id. 16660431, 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. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005341-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005341-98.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: BRUNO JIVAGO BUDNY 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007478-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES QUINTILHANO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1007478-87.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MOISES QUINTILHANO COSTA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 
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convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 
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PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002714-29.2016.8.11.0015
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LEANDRO TEIXEIRA DENARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1002714-29.2016.8.11.0015 AUTOR(A): LEANDRO TEIXEIRA DENARDI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a “necessidade de 

liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 
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percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 12069961 . O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 

“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 12677416, a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 12677420, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 2012” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 

e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “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. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

27765186, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 16693093 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, 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. 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. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008380-40.2018.8.11.0015
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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 

#1008380-40.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE WILSON LEME JUNIOR 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 
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VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 
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de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 
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REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):
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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 

#1003370-83.2016.8.11.0015 AUTOR(A): IVONE DE FATIMA GARGARO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a “necessidade de 

liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 
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percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 20115391. O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 

“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 20709315 , a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 20709315, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 2002” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 

e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “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. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

25266160, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 20709315 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, 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. 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 no Id. 20709315, 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. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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o 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 

#1010675-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDIA MOREIRA E COSTA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 
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Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 
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terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 
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DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1013566-10.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FLAVIA LUCIA BITTAR 

GONCALVES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 
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liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 
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proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 
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instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 
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4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011585-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1011585-77.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO CANDIDO DA SILVA 

NETO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 
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“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 
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restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 
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quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1008605-60.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NILDO JOSE DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 
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“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 
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trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
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do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007948-21.2018.8.11.0015
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MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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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 

#1007948-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE MARCOS DA SILVA 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 
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convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 
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PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008381-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1008381-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ESTELA MASUMI 

HIRATA LEME REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 
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de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 
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sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 
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Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 
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previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010681-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOREIRA E COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1010681-23.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDIA MOREIRA E COSTA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2019), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(14/08/2019 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 
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recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 
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Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 
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observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 

2014 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1001382-90.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIANGELA VANDRESEN 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 
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pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 191 de 338



Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 
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RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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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 

#1009330-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSELY MARIA BATISTA DE 

LIMA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 
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preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 
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referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
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– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009082-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIONE ALVES CANTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1009082-83.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO DIONE ALVES CANTOR 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 
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em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 
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do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 
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inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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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 

#1008601-23.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA MARA MONTREZOL 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 
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individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 
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8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 
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constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009078-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA INEZ LENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1009078-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IRIA INEZ LENZ REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso 

público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de 

servidores públicos municipais. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em preliminar, a 

atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e 

fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando 

todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor 

da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da 

petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de 

reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 
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complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA 

O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela 

parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor 

individualmente considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço 

público não afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em 

vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de 

VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS 

LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 
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aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 
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ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005092-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1005092-50.2019.8.11.0015 REQUERENTE: INES FERREIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência 

sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 
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improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2015), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(09/01/2015 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 
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(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 
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exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 
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(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 

2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1009012-66.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 
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considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2012, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(11/09/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 
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observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 

2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005045-76.2019.8.11.0015
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LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA (REQUERENTE)
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CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1005045-76.2019.8.11.0015 REQUERENTE: LUZELI SOUZA FONSECA DA 

ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas ao adicional de insalubridade. Aduz a inicial que a parte Autora 

foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através 

de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu o adicional de insalubridade. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar 

preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto 

da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 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 originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, 
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por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª 

Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos 

análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações 

vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise 

a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 

83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta 

forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2009, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2015), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(01/04/2015 - protocolização). DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação / Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. No tocante a retroatividade do 

adicional, conclui-se que a partir da data em que a parte Autora passou a 

exercer a atividade insalubre, o benefício em causa é devido, senão 

vejamos: “Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público 

Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo 

público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei 

complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, 

ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do 

pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o 

exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais 

cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a 

partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez 

que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do 

laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da 

atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 

do Regimento Interno Recurso improvido”. (Apelação Cível nº 

0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, 

Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida). “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Servidor Público Municipal - Mecânico de Máquinas lotado na Secretaria 

Municipal de Piracicaba - Adicional pago de 20% do salário mínimo - Novo 

laudo majorando o adicional para o grau máximo de 40% - Adoção pelo 

Município - Pretensão do servidor ao recebimento da diferença, 

correspondente aos cinco últimos anos que antecederam a concessão da 

majoração - Possibilidade - O laudo não produz efeitos constitutivos, mas 

declaratórios de condição preexistente -Se não ocorreu alteração no 

ambiente de trabalho, em suas condições, nem na função desempenhada 
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pelo servidor, a diferença é devida - Sentença de procedência - Recurso 

não provido.” (TJ-SP, Apelação n.º 990.10.273946-5, 5ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, por maioria, j. 8.11.2010). “AÇÃO 

ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Adicional de Insalubridade 

Pagamento devido desde o início da atividade insalubre. Laudo técnico de 

insalubridade que tem caráter meramente declaratório, e não constitutivo 

Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº 

0000395-56.2012.8.26.0071, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2013, 

Des. Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza). “SERVIDOR PÚBLICO 

Pretensão ao recebimento do Adicional de insalubridade desde o início da 

atividade insalubre Cabimento O laudo técnico tem efeito meramente 

declaratório, e não constitutivo do direito, que começa no momento do 

exercício da atividade Adicional que tem por base de cálculo o salário 

mínimo, e não o vencimento do servidor Horas extras em razão da falta de 

intervalo intrajornada Inadmissibilidade Ausência de previsão da lei 

municipal Sentença parcialmente reformada Recurso do Município provido, 

em parte; o da autora, desprovido.” (Apelação Cível nº 

0000170-38.2009.8.26.0072, 12ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2013, 

Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula). Ainda, o art. 7°, XXIII, da CF/88, dispõe 

sobre o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, sendo certo que constatada a insalubridade do local de 

trabalho, referido benefício deve ser pago a partir do ingresso do 

funcionário na função, afinal, a insalubridade não se dá a partir da 

elaboração do laudo pericial. Dessa forma, abre-se ensejo para o 

pagamento retroativo, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal, 

bem como considerando-se a data de início do exercício de sua função. 

Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade 

insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto ao ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL 

DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora 

iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga 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, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1009100-07.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELOIR DA CRUZ REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em 

concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de 

servidores públicos municipais. Esclarece que durante todo o período que 

vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. Assevera 

que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 

568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por 

ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem 

como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. 

Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e sua incidência sob o 13º salário e 

férias. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, 

colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 
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de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(13/09/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
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despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 
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durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 

2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1009081-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE MORAIS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 
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fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 
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SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 
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“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003440-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1003440-03.2016.8.11.0015 AUTOR(A): LUZIA DOS SANTOS 

FERNANDES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a 

“necessidade de liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 15979718. O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 

“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 26644678, a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 26644680, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 2015” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 

e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “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. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

28706775, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 26644680 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, 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. 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 no Id. 26644678, 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. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004597-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA SOARES MAZOLINI (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004597-74.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ELESSANDRA SOARES 

MAZOLINI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado 

retro da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a 

dívida exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos 

acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o 

trânsito em julgado, certifique-se, após, arquive-se os autos mediante as 

baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas 

na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor 

devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004311-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DALTOE LOEBENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1004311-62.2018.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA DALTOE LOEBENS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 
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quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 
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11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 
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decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1001244-89.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE SIQUEIRA REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso 

público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de 

servidores públicos municipais. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em preliminar, a 

atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e 

fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando 

todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor 

da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da 

petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de 

reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA 

O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 
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Requerido, o processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela 

parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor 

individualmente considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço 

público não afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em 

vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de 

VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS 

LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 227 de 338



EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 
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Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1008303-31.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSEFA APARECIDA DA CRUZ 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 
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antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

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 originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 
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neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 
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defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 
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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 

#1008935-91.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CELIA DE SOUZA PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1997, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(26/07/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 
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despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 
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dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 
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DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JULHO DE 

2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1005150-53.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MAURICIA RAMOS DA SILVA 

ECKERT REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas ao adicional de insalubridade. Aduz a inicial que a parte Autora 

foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através 

de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu o adicional de insalubridade. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar 

preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto 

da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 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 originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, 

por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª 

Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos 

análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações 

vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise 

a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 

83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta 

forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2015), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(20/05/2015 - protocolização). DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 
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contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação / Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. No tocante a retroatividade do 

adicional, conclui-se que a partir da data em que a parte Autora passou a 

exercer a atividade insalubre, o benefício em causa é devido, senão 

vejamos: “Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público 

Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo 

público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei 

complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, 

ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do 

pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o 

exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais 

cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a 

partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez 

que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do 

laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da 

atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 

do Regimento Interno Recurso improvido”. (Apelação Cível nº 

0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, 

Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida). “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Servidor Público Municipal - Mecânico de Máquinas lotado na Secretaria 

Municipal de Piracicaba - Adicional pago de 20% do salário mínimo - Novo 

laudo majorando o adicional para o grau máximo de 40% - Adoção pelo 

Município - Pretensão do servidor ao recebimento da diferença, 

correspondente aos cinco últimos anos que antecederam a concessão da 

majoração - Possibilidade - O laudo não produz efeitos constitutivos, mas 

declaratórios de condição preexistente -Se não ocorreu alteração no 

ambiente de trabalho, em suas condições, nem na função desempenhada 

pelo servidor, a diferença é devida - Sentença de procedência - Recurso 

não provido.” (TJ-SP, Apelação n.º 990.10.273946-5, 5ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, por maioria, j. 8.11.2010). “AÇÃO 

ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Adicional de Insalubridade 

Pagamento devido desde o início da atividade insalubre. Laudo técnico de 

insalubridade que tem caráter meramente declaratório, e não constitutivo 

Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº 

0000395-56.2012.8.26.0071, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2013, 

Des. Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza). “SERVIDOR PÚBLICO 

Pretensão ao recebimento do Adicional de insalubridade desde o início da 

atividade insalubre Cabimento O laudo técnico tem efeito meramente 

declaratório, e não constitutivo do direito, que começa no momento do 

exercício da atividade Adicional que tem por base de cálculo o salário 

mínimo, e não o vencimento do servidor Horas extras em razão da falta de 

intervalo intrajornada Inadmissibilidade Ausência de previsão da lei 

municipal Sentença parcialmente reformada Recurso do Município provido, 

em parte; o da autora, desprovido.” (Apelação Cível nº 

0000170-38.2009.8.26.0072, 12ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2013, 

Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula). Ainda, o art. 7°, XXIII, da CF/88, dispõe 

sobre o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, sendo certo que constatada a insalubridade do local de 

trabalho, referido benefício deve ser pago a partir do ingresso do 

funcionário na função, afinal, a insalubridade não se dá a partir da 

elaboração do laudo pericial. Dessa forma, abre-se ensejo para o 

pagamento retroativo, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal, 

bem como considerando-se a data de início do exercício de sua função. 

Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade 

insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto ao ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO 

DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora 

iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga 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, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 
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conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-31.2016.8.11.0015
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RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1000845-31.2016.8.11.0015 AUTOR(A): RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2003, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 
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prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(24/10/2016 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 
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decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 
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irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 

2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1005618-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): KARINA MAIA AGUSTINI 

BARBOSA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência 

sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 
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meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(30/05/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
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DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 
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Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO DE 2013 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 
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conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1000836-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IONE ROCHA DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 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 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(06/02/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 
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CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 
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fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 
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- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO DE 

2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga 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, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-93.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

ELADIR LURDES VEIGA DA FONSECA OAB - MT0015720A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora, a fim de que informe o seu CPF, 

objetivando a expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MARIA SICHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002299-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DAIANI MARIA 

SICHESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFFERSON MOREIRA DE 

LIMA POLO PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO OAB - MT25588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PROCESSO n. 1002300-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JORGE BORGES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCINE VERON RUSSO 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002301-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEFFERSON 

MOREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFFERSON 

MOREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANI DINIZ TRINDADE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002308-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCELO DE 

DEUS DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA 

ZUCONELLI POLO PASSIVO: THAIANI DINIZ TRINDADE DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR HEMING (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002310-36.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCELO DE 

DEUS DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA 

ZUCONELLI POLO PASSIVO: ROSEMAR HEMING FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002315-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEONARDO DE 

ARAUJO BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEOZIELLEN DE 

ARAUJO BARROS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARINHO SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002318-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO JIVAGO 

BUDNY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JIVAGO BUDNY POLO 

PASSIVO: ANTONIO MARINHO SOUZA NETO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARINHO SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002319-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIANA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JIVAGO BUDNY 

POLO PASSIVO: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002320-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 
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MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002323-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AMANDA LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002324-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MATHEUS 

ALENCAR DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD FRANCISCO DA MAIA FILHO - 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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002107-45.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 08:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. E.V. FERREIRA MARQUES - 

SERVICOS - ME CPF: 06.968.679/0001-93, MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

CPF: 734.827.221-53 Endereço do promovente: Nome: E.V. FERREIRA 

MARQUES - SERVICOS - ME Endereço: RUA DAS ARDÍSIAS, 72, JARDIM 

PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-394 Endereço do promovido: Nome: 

EDGARD FRANCISCO DA MAIA FILHO - ME Endereço: RODOVIA MT 242, 

INDUSTRIAL, KM 85, 100, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 Sinop, 

Quinta-feira, 05 de Março de 2020. 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: 1001336-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.A. MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LEO SAUER (REQUERIDO)

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001336-96.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. R.A. MECANICA LTDA - ME 

CPF: 08.788.274/0001-07, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO CPF: 

022.423.509-51 Endereço do promovente: Nome: R.A. MECANICA LTDA - 

ME Endereço: RUA VALDIR DOERNER, 1682, - DE 1247/1248 A 1838/1839, 

SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-141 NILSON LEO SAUER 

CPF: 397.010.180-87 Endereço do promovido: Nome: AGRO SAUER 

COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, Q20 L06, - ATÉ 519/520, JARDIM 

MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-234 Nome: NILSON LEO SAUER 

Endereço: RUA DOS LÍRIOS, 163, - DE 558/559 A 849/850, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-244 Sinop, Quinta-feira, 05 de 

Março de 2020. 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: 8013032-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013032-49.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CELIO ROBERTO BATISTA DA 

SILVA CPF: 830.456.513-72, ADALTON VITAL PEREIRA CPF: 

145.986.788-28 Endereço do promovente: Nome: CELIO ROBERTO 

BATISTA DA SILVA Endereço: Rua DOS GUAIAMBES, 105, JD OLIVEIRAS, 

SINOP - MT - CEP: 78552-406 LEONARDO COSTA NASCIMENTO CPF: 

022.088.891-42 Endereço do promovido: Nome: LEONARDO COSTA 

NASCIMENTO Endereço: Rua MANOEL SANTIAGO, 5535, - DE 0713 A 

1355 - LADO ÍMPAR, JARDIM PIRATININGA, DOURADOS - MS - CEP: 

79800-002 Sinop, Quinta-feira, 05 de Março de 2020. 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: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE 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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001347-28.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 09:15, na sede do Juizado 
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Especial, sito no endereço ao final indicado. SONIA MARIA BARROS 

AMORIM CPF: 217.164.393-53, LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO CPF: 

042.901.611-54, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA CPF: 

458.660.071-34 Endereço do promovente: Nome: SONIA MARIA BARROS 

AMORIM Endereço: RUA PROJETADA 4, n 40, RESIDENCIAL JOSÉ 

ADRIANO LEITÃO, SINOP - MT - CEP: 78559-226 Endereço do promovido: 

Nome: VIACAO XAVANTE LTDA Endereço: Rua Bororos, 342, centro, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Sinop, Quinta-feira, 05 de 

Março de 2020. 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: 1012461-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012461-32.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001357-72.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69 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: MASTER AGRO 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME Endereço: RUA 

COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 5459, - DE 5087 A 6165 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-542 Sinop, 

Quinta-feira, 05 de Março de 2020. 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: 1002336-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GIMENEZ MEGIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002336-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSELI GIMENEZ 

MEGIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN DOGENSKI 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002339-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TOMAZIA DOS 

SANTOS ALECRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA 

ZUCONELLI POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANE CRISTINA MARAFON ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI OAB - MT27034/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA VIEIRA GENEROSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002340-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KAWANE 

CRISTINA MARAFON ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI POLO PASSIVO: VALERIA 

VIEIRA GENEROSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

17/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEVEN CARLOS IARESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002344-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KEVEN CARLOS 

IARESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-78.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

KEVEN CARLOS IARESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002346-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KEVEN CARLOS 

IARESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENITA BARBIERI SOUTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002347-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: ERENITA 

BARBIERI SOUTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 5 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356567 Nr: 8037-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA através de seu advogado Dr. Emerson 

Silveira Silvério para tomar ciência da sentença de fls. 24/25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347197 Nr: 1726-20.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS, 

WILLIAN EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ para tomar ciência da 

expedição da certidão de URH.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85776 Nr: 3220-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para tomar ciência da expedição da 

certidão de averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114132 Nr: 6812-21.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOCZINSKI ELETROTÉCNICA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON ROGÉRIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para tomar ciência da expedição de 

certidão de dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237186 Nr: 10173-36.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JOEL FERREIRA BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17110

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO AUTOR DO FATO para tomar ciência da 

expedição de certidão de URH.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007137-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANJO PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007137-61.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL ARCANJO PACHECO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição de Id. 28597785, pugnando 

pelo cancelamento da audiência de conciliação outrora designada. 

Conforme dispõe o art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil e o 

Enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, é dispensável a audiência de conciliação ou 

mediação no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: 

“Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Tendo em vista que já cancelada a solenidade, assim deve 

permanecer, de modo a acolher o pleito realizado pela promovida. Após 

façam os autos conclusos para a tarefa “minutar sentença”. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema) Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE MATOS TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005141-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: F. M. COMERCIO DE PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: GUSTAVO DE MATOS TRANSPORTES - ME 

Vistos etc. Intime-se a parte promovente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos autos pugnando o que entender de direito, 

principalmente em respeito ao determinado no Id. 26036973, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011955-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI HERGESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TOMAZ AQUINO DA SILVA JUNIOR OAB - GO23510 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011955-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RONICLEI HERGESELL 

REQUERIDO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Verificado nos 

autos que já houve a concessão de tutela de urgência, conforme decisum 

agregado no Id. 24727699, consignando o seguinte: “Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que se abstenha de cadastrar na CNH do 

promovente as pontuações das multas provenientes dos autos de 

i n f r a ç ã o  R 0 1 3 0 1 0 7 2 3 - 7 4 6 3 / 0 0 ;  R 0 1 3 1 1 9 2 2 6 - 7 4 5 5 / 0 0 ; 

R014528586-7455/00; R015770749-7455/00; R015844837-7463/00; 

015961827-7455/00, além de vedar a suspensão de sua CNH, bem como 

promover a suspensão da exigibilidade dos débitos referente às multas de 

trânsito indicadas no extrato agregado no Id. 24011759, precisamente 

àquelas ocorridas no Estado de Goiás, até ulterior deliberação deste 

Juízo”. Todavia, aportou aos autos pedido de tutela cautelar de urgência 

incidental formulado pela parte promovente no Id. 29180699 para 

suspenção de multas, débitos e pontuações em razão de novos autos de 

infrações de nº R016513809-7455/00; R016556040-7455/00; 

R016556041-7455/00; R016675108-7455/00; R016675109-7455/00; 

R016765663-7463/00; R016800280-7455/00; R016804927-7455/00; 

R017118367-7463/00, até o deslinde o feito. Isto posto, defiro o pleito 

autoral, de modo a determinar a suspensão das multas, débitos e 

pontuações lançadas em nome da parte promovente em relação aos autos 

de infrações suso delineados, bem como demais infrações que possam 

ocorrer até decisão final de mérito, pelos próprios fundamentos da tutela 

de urgência já concedida nos autos, eis que evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300 do CPC. Por derradeiro, considerando que o feito 

encontra-se maduro para prolação de sentença, remetam-se os autos a 

tarefa específica “minutar sentença”. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002339-86.2020.8.11.0015. REQUERENTE: TOMAZIA DOS SANTOS 

ALECRIM REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c restituição e indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Tomazia dos Santos Alecrim em face de Banco Daycoval S/A, ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, 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 à 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. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

autora postula em sede de liminar, a suspensão dos descontos de R$ 

19,06 realizados em sua folha de pagamento. Alegou que “não pactuou 

nenhum pedido de cartão de crédito, nem mesmo empréstimo com a 

requerida para justificar esse desconto”. A tese é de inexistência de 

contração. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 
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AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega a contratação e consequente vínculo jurídico com a 

demandada, todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de 

boa-fé das alegações autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade de 

descontos não reconhecidos pela parte autora, mormente pelo fato de 

tratar-se de descontos realizados em seu benefício previdenciário, o qual 

é utilizado para sua subsistência. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão dos descontos, ao menos 

até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, 

sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. É o entendimento emanado pelos 

tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. 

PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas ações em 

que o autor nega a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, 

o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante da 

dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG - AC: 

10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à requerida que promova a suspensão dos descontos 

de cartão de crédito realizados na folha de pagamento da parte 

promovente, no prazo de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos 

ou impeditivos dos direitos da parte requerente. Por se enquadrar a parte 

promovente como pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do 

CPC e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o 

feito tenha prioridade na tramitação. Quanto ao pleito de justiça gratuita, 

sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de 

jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GUIRRA (REQUERENTE)

MARLY DA PENHA GUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE MARIA ROCHA DO VALE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000104-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARLY DA PENHA GUIRRA, 

CLAUDIO PEREIRA GUIRRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE 

MARIA ROCHA DO VALE Vistos etc. Embargos declaratórios manejados 

pela promovente Marly da penha Guirra, alegando, em síntese, erro 

material na decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Afirmou 

que o erro material trata-se do banco oficiado, eis que a conta que foi 

destinado erroneamente o montante do dinheiro em nome do Sr. José 

Maria Rocha do Vale é do Banco do Brasil. É o mínimo relatório. Decido. 

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 

do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que 

passo a fazer. De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de 

declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão obscura é aquela que 

falta clareza concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à 

adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contraditória 

é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais 

enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja complementação por 

meio de embargos declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que 

deveria haver-se pronunciado, porque a parte requereu ou porque a 

matéria era de ordem pública. Erro material consiste na falta de correção 

do modo de expressão de conteúdo, de modo que anuncie o que não se 

confere na decisão. Analisando o decisum embargado, o erro material é 

patente, posto que o juízo determinou a expedição de ofício ao gerente do 

Banco do Bradesco, o que enseja sua correção, já que o bloqueio deve 

ocorrer na conta da parte promovida Sr. José Maria Rocha do Vale, 

agência 0234-8, conta corrente 33.373-5, Banco do Brasil. Isto posto, 

admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, eis que constatado 

o erro material, de modo a alterar o dispositivo da decisão embargada, 

passando a vigorar o seguinte: Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido 

de tutela provisória de urgência, em parte, de modo a determinar que o 

digno gerente do Banco do Brasil, agência 0234-8, promova no prazo 

máximo de 24:00 horas o bloqueio dos R$ 4.500,00, transferidos de forma 

equivocada para a conta da parte promovida José Maria Rocha do Vale, 

agência 0234-8, conta corrente 33.373-5, mantendo-os bloqueados até 

ulterior deliberação. E comunique no mesmo prazo a este Juízo. Oficie-se 

o d. gerente do Banco do Bradesco, para que desconsidere o ofício 

anteriormente enviado de nº 136/2020. Permanecem hígidos os demais 

termos da decisão de Id. 29763743. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002551-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002551-44.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA GARCIA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Conforme determinado no 

decisum de Id. 26420946 e observado a manifestação agregada no Id. 

29708334, renove-se a expedição dos alvarás, a constar como 

beneficiários a d. causídica e a parte promovente, com o consequente 

levantamento dos valores indicados, transferindo-os para contas 

bancárias informadas no Id. 29708334. Após, nada sendo requerido pelas 

partes arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de março de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010418-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010418-42.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS, CBSM - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de Impugnação à Execução movida pela empresa AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A em face de GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA, sustentando excesso de execução, ao argumento de que o 

pagamento da sua cota parte de condenação judicial fora realizado 

espontaneamente dentro do prazo legal. Alega a executada Azul, que 

cumpriu integramente a sentença. Nesta senda, segue argumentando que 

se houve descumprimento – não pagamento da condenação, no prazo 

legal, não fora por parte da executada AZUL, de forma que o valor 

bloqueado em conta de sua titularidade por meio de penhora online é 

indevido. Aduz, ainda, que, tendo havido o pagamento espontâneo por sua 

parte, a aplicação da multa do artigo 523 do CPC é indevida, asseverando 

que houve penhora no valor de R$ 11.023,67 (onze mil e vinte e três reais 

e sessenta e sete centavos) com acréscimo indevido de multa de 10%, 

ocorrendo excesso de execução, pugnando pela liberação do valor 

bloqueado em favor da executada AZUL e a consequente extinção do 

feito pelo pagamento. Pois bem. Ao compulsar dos autos verifico que não 

merece acolhimento a impugnação apresentada pela executada Azul, isto 

porque a sentença proferida por este Juízo em Id 2316041 fora uníssona 

em afirmar que as Requeridas, ora Executadas, possuem 

responsabilidade solidária, sendo certo que não houve o pagamento da 

obrigação no prazo legal, por parte das duas empresas executadas Azul 

Linhas Aéreas e CBSM. Assim, tendo havido condenação de forma 

solidária ao pagamento do total da condenação, as duas executadas 

respondem pela integralidade do débito, acrescida de multa de 10% pelo 

não cumprimento de sentença no prazo legal. Nesse sentido já se julgou: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ART. 275 DO 

CÓDIGO CIVIL. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES/EXECUTADOS SOLIDÁRIOS AO 

RESTANTE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por se tratar de 

solidariedade passiva, o pagamento parcial não exime os demais 

obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, tampouco o 

recebimento de parte da dívida induz a renúncia da solidariedade pelo 

credor.2. Se houve o pagamento parcial da dívida, os dois 

devedores/executados - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

- CEEE-D (ora agravante) e RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE - devem 

responder pela multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

remanescente, aplicada com base no art. 475-J do CPC, e também pelos 

honorários advocatícios decorrente da instauração da fase de 

cumprimento de sentença sem o pagamento voluntário da integralidade 

daobrigação.3. Agravo regimental não provido' (AgRg no AREsp 

279.055/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014).” Com efeito, sem maiores delongas, 

considerando que as Executadas Azul Linhas Aéreas e CBSM são 

legitimadas solidárias para figurarem no polo passivo da demanda, não há 

que se falar em extinção do processo em face da Executada Azul. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação, DETERMINANDO o 

regular prosseguimento da presente execução em seus ulteriores termos. 

Transcorrida a via recursal, retornem os autos conclusos para extinção 

da fase de cumprimento de sentença e determinação da expedição do 

competente alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 Vistos,

 Preliminarmente, defiro a substituição testemunhal requerida pela Defesa 

às fls. 900/901, devendo a testemunha José Carlos Bachiega comparecer 

à Sessão de Julgamento outrora designada para o dia 17/03/2020, às 

08h30mim, independentemente, de intimação.

 Em tempo, considerando a proximidade da realização do ato, solicite-se 

informações, em caráter de urgência, acerca do cumprimento das Cartas 

Precatórias expedidas às fls. 874 e 897.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 256643 Nr: 1751-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGO PASSOS PEREIRA, DENER 

FELIPE FELIZARDO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MARA - OAB:MT 

21800, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Vistos,

 Inicialmente, quanto ao pleito de fl. 175, não obstante me solidarizar com a 

fatídica ocorrência, qual seja, o óbito do cônjuge da ilustre causídica, não 

antevejo previsão legal para a redesignação da audiência, posto que já 

ultrapassado o prazo de 08 (oito) dias, previsto na Lei nº 8.112/90, art. 97, 

III, cuja norma aplico analogicamente ao presente caso.

Considerando a ausência da advogada constituída pelo réu Lucas, nomeio 

a advogada Drª. Lorena Kelly TorresTeixeira para patrocinar a defesa do 

acusado, no presente ato

Em tempo, com a informação do endereço do acusado Lucas, à fl. 175, 

expeça carta precatória para a comarca de Uruará/PA, com a finalidade 

de intimar e interrogar o acusado, o qual deverá ser intimado à Rua Pedro 

Alvares Cabral, nº 189, Centro, Uruará/PA.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290735 Nr: 2759-16.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO LUIZ DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos,

 Inicialmente, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste na 

forma requerida.

 Destarte, redesigno o ato para o dia 29/07/2020, às 13h45min.

Intime-se pessoalmente a testemunha Maycon e com o declínio do 

endereço das testemunhas Leivinho e Alaercio, expeça-se mandado de 

intimação pessoal.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADONES 

FERNANDO VIEIRA, para devo lução dos autos n º 

11623-87.2010.811.0015, Protocolo 150501, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 368372 Nr: 15621-48.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: G. F. DE ALMEIDA - MADEIRAS - ME, CLAUDIR BUENO 

DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 54/54v°, intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

das informações prestadas pela Autoridade Policial à fl. 31, mormente no 

que diz respeito à alegada restrição judicial suscitada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 298887 Nr: 7713-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Destarte, não há dúvidas de que o acusado cumpriu integralmente as 

condições impostas quando da concessão do benefício da suspensão 

condicional do processo, tendo transcorrido o período de prova 

estipulado, sem que houvesse a sua revogação. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado AURELINO AMARO DA COSTA ALENCAR e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO. Publique-se. Intime-se. Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 375795 Nr: 2974-84.2020.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEBORA BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, Renato Valgas Rodrigues - OAB:13.319-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de dispensa dos trabalhos do Tribunal do Júri, 

realizados perante esta Comarca, formulado por DEBORA BUENO GOBBI, 

ao argumento de que a requerente possui dois filhos menores, nascidos 

em 07/11/2013 e 17/04/2015, sendo que a criança Beatriz Gobbi 

Gonçalves apresenta transtorno do espectro autista, necessitando de 

seus cuidados e acompanhamento nas atividades que desenvolve, 

conforme declaração médica de fls. 12/13.

À fl. 16 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

É o relatório.

Em atenção à comprovação dos motivos alegados, acolho o pedido 

formulado, dispensando-a do comparecimento às Sessões de Julgamento 

pelo Tribunal do Júri, a ser realizados perante esta Comarca, no primeiro 

semestre de 2020.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 239421 Nr: 11705-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AURÉLIO PRESTES, MAYCON 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Davi Maciel dos 

Santos - OAB:19953/0, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JOSÉ RICARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17.597

 Ação Penal – Código Apolo 239421

Vistos.

Tendo em vista que ao acusado Antônio Mendes Silva foi concedido o 

benefício da suspensão condicional do processo (fls. 104/105), determino 

o desmembramento dos autos em relação a ele, evitando-se tumulto 

processual.

Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos conclusos para 

prolação de sentença em relação ao acusado Maycon.

Cumpra-se.

Sinop, 02 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 176315 Nr: 11996-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER GUNTHER WEBER, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 4.493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A, VERA LUCIA CID HERNANDES CARLI - 

OAB:MT 1.666

 Ação Penal - Código Apolo 176315

Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos 

acusados às fls. 1.085/1.086 (acusado Dinarti Vitor), fl. 1.087 (acusado 
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Paulo Roberto) e fl. 1.091 (acusado Verner), pois tempestivos, o que foi 

certificado às fls. 1.089 e 1.094, respectivamente.

Dê-se vista às defesas para, no prazo legal, apresentar as razões e, 

após, ao recorrido para apresentar as contrarrazões aos recursos 

interpostos, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, para apreciação dos recursos interpostos.

Por fim, defiro o pedido à fl. 1.095 e autorizo a extração de cópia integral 

dos autos, para análise exclusiva pelo Conselho Regional de Ética de 

Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, para instrução do 

Processo ético Profissional n. 009/2013, às expensas do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 04 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249502 Nr: 17991-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT, JOANA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:14495/E

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Jose 

Meireles, imputando-lhe as práticas delitivas capituladas nos artigos 299 e 

304, ambos do Código Penal. Foi juntado acordo de não persecução penal 

(ANPP) firmado pelo Ministério Público, pelo compromissário e por sua 

advogada, tendo comparecido os dois últimos neste ato e confirmado a 

voluntariedade quanto à avença com o representante ministerial. Eis o 

sucinto relatório. Fundamento. DECIDO. Analisando as condições da 

proposta, não se verifica qualquer ilegalidade, pois amparadas nos incisos 

do art. 28-A do CPP. Ouvido o compromissário nesta ocasião, na presença 

de sua advogada, constatou-se sua voluntariamente às condições 

estabelecidas. Assim, preenchidas as formalidades legais, homologo, por 

sentença, o acordo de não persecução penal firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos efeitos, nos termos do artigo 28-A, §4º, 

do Código de Processo Penal. Diante disso, devolvam-se os autos ao 

Ministério Público para extração das cópias pertinentes para, no Juízo das 

Execuções Penais, requerer o início de sua execução, conforme disposto 

no artigo 28-A, §6º, do Código de Processo Penal. Com fulcro no artigo 

116, IV, do Código Penal, ficará suspensa a prescrição enquanto não 

cumprido ou não rescindido o ANPP. Cumpridas as determinações acima, 

aguardem estes autos em Cartório, devendo a senhora Gestora Judiciária 

lançar o código referente ao arquivamento provisório, por ora, até nova 

manifestação ministerial quanto ao cumprimento integral do acordo (CPP, 

art. 28-A, §13) ou o seu descumprimento. Cumpra-se”. Nada mais, após 

lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 361692 Nr: 11309-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DIENES PINHEIRO MULER, OSMAR 

DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, MARKELLY ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:OAB/MT 135636

 Diante disso, não conheço dos Embargos de declaração opostos pelo réu 

Osmar Diego Ferreira dos Santos, mantendo a sentença em todos os seus 

termos.Dando prosseguimento, recebo os recursos de apelação 

interpostos pelos réus Saulo Dienes Pinheiro Muler em 12.02.2020 (f. 244) 

e pela ré Markelly Rocha da Silva em 12.02.2020 (f. 253) e faculto às 

defesas apresentar as respectivas razões, no prazo comum de 08 (oito) 

dias, mercê do artigo 600, caput e § 3º, do CPP.Após, dê-se vista ao 

Ministério Público para as contrarrazões.Não obstante a ausência de 

comprovação da oferta de emprego, defiro o pedido formulado pelo réu 

Saulo Dienes Pinheiro Muler em 12.02.2020 (f. 244), autorizando-o a 

mudar-se para a comarca de Epitaciolândia/AC, expedindo-se carta 

precatória para fiscalização das medidas cautelares fixadas (f. 

219).Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 02 de março de 2020.Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 363171 Nr: 12256-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYFRAN DOS SANTOS, STEPHANIE PERRONI 

DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

os acusados Stephanie Perroni de Assis e Edyfran dos Santos como 

incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.Passo à dosimetria da 

pena da ré Stephanie Perroni de Assis. (...) 03 (três) anos, 06 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) 

dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, (...) 

regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto.(...) Passo à 

dosimetria da pena do réu Edyfran dos Santos (...) 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.(...) Em razão disso, não havendo 

circunstâncias que recomendem o regime mais gravoso, o regime de 

cumprimento de pena deverá ser o inicial semiaberto(...) não se mostra 

compatível à manutenção da segregação cautelar do acusado, podendo 

aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que porventura 

vier a ser interposto, razão pela qual determino a expedição de alvará de 

soltura (...) ressalvando que deverá permanecer preso por força do 

mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal Pública cód. 

685473, em trâmite pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT.(...) Sinop/MT, 02 de março de 2020.Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 375510 Nr: 2779-02.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na hipótese, a manutenção da segregação cautelar se justifica como 

garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, 

em razão da elevada quantidade de droga apreendida (aproximadamente 

10kg de maconha), demonstrando que possivelmente o acusado estivesse 

a serviço da facção criminosa que atua nesta região, o que também 

evidencia o perigo que a liberdade do imputado representa à sociedade, 

pois teria transportado grande quantidade de droga, em transporte 

coletivo, entre Estados da federação (...) Com estas razões, indefiro o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado em 

26.02.2020 (fls. 02/11), mantendo, portanto, a segregação 

cautelar.Junte-se cópia desta decisão no Auto de prisão em flagrante cód. 

375475, em apenso, após, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 

03 de março de 2020.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 166762 Nr: 1589-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR APARECIDO PIVETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 
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DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

julgo improcedente a denúncia e absolvo o acusado Edemir Aparecido 

Pivetti em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006) que lhe foi imputado.Promovam-se às devidas comunicações 

e baixas com relação à sentença absolutória, mercê dos artigos 965, V, 

966, 974, IV, 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT.Destrua-se a substância 

entorpecente apreendida, nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 72 

da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 da CNGCGJ/MT, comunicando a autoridade 

competente para tal mister.Não comprovada à prática do tráfico ilícito de 

entorpecentes, determino a restituição ao réu dos valores apreendidos 

(R$ 22,00, f. 19), bem como, do aparelho telefônico “celular Samsung” e 

da “corrente de cor dourada” descritos no Termo de Apreensão (f. 14), 

desde que comprovada a propriedade dos objetos. Decorrido o prazo de 

90 (noventa) dias da intimação do réu e não havendo resposta nem 

manifestação de eventuais interessados, cuidando-se de bens de 

pequeno valor, com relação aos quais a GEBAP/SEJUDH já tem 

manifestado desinteresse em situações análogas, notadamente 

considerando os custos para arrecadação e alienação, determino sejam 

doados ao Conselho da comunidade de Sinop/MT, CNPJ 

09.373.949/0001-01, mediante termo nos autos, destruindo-se os 

inservíveis ou inúteis.Publique-se e intimem-se.Sinop/MT, 04 de março de 

2020.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363121 Nr: 12205-72.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES NAIARA MORAIS DE ARAÚJO, 

ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada do réu para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais, por memoriais escritos.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253727 Nr: 41-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 190, § 1º, do ECA e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) representado(a) do 

teor do dispositivo da sentença adiante transcrito: "Ante o exposto declaro 

EXTINTA a pretensão socioeducativa do representado L. S. V., com 

fundamento no art. 152 do ECA, c/c art. 485, VI, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se."

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT e aprovada pelo 

referido Magistrado Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, faz saber a quem 

possa interessar que, transcorrido 45 (quarenta e cinco) dias da data da 

publicação deste Edital no DJE, se não houver oposição, o setor 

responsável pela Gestão de Arquivo de Processos desta Comarca, 

eliminará todos os processos constantes da tabela anexa.

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 

o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Comarca de Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 03 de Março de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

29863/7022-29.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/J.M. PEREIRA- REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA,JOSE MARQUES PEREIRA

36088/3244-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MAURO CALVO

39721/7499-18.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/ALINE DOMINGAS DE MORAES

41028 /8770 -62 .2001 .811 .0002 /CONSELHO REGION A L  D E 

CONTABILIDADE MT - CRCMT/EDILENE FLOR DA SILVA

41034 /8776 -69 .2001 .811 .0002 /CONSELHO REGION A L  D E 

CONTABILIDADE MT - CRCMT/ORGANIZAÇÃO MACHADO

41522/9227-94.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/PAULO FÉLIX DA SILVA & CIA LTDA

259533/19094-96.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ABEL POMPEU DE CAMPOS

35670/3548-50.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

36773/4132-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/NELI 

ALVES MACHADO

38819/4532-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SUELI DE FÁTIMA DIAS

39019/6676-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO J DE SIQUEIRA

108961/4486-98.2007.811.0002/FAZENDA PUBLICA DE MT/MADEMOVEIS 

IND E COM MADEIRAS E MOVEIS, MARIA LURDES GHILARDI BORGES

427790/26130-19.2015.811.0002/FAZENDA PUBLICA DE MT/ELIEZER DA 

SILVA GAME ME, JOSE THIAGO RODRIGUES, JOAQUIM CUNHA CAMPOS 

GONÇALVES, ROSANGELA ILZA DO PRADO GAMA, ELIEZER DA SILVA 

GAMA

1 0 3 5 8 6 / 1 2 2 9 5 - 7 6 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C O N S E L H O  R E G 

CONTABILIDADE/GARCEZ TOLEDO PIZZA

35055/3616-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO PINTO DA SILVA

35650/4826-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TELMO CORREA DA SILVA

36392/5224-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ DOMINGUES NETO

36414/5035-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DA GUIA DE ARRUDA

36927/4166-58.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SALVADOR RODRIGUES

37176/11358-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELSA JOSE DOS SANTOS

37654/5882-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA MARIA DE MENDONÇA

37880/5735-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO G. J. SANTOS

38043/11432-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE P. LEITE

39039/6584-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BERTHOLDO GOMES DA COSTA

40792/8678-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA RITA E S OLVEIRA

36589/3298-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSVALDO JOSE FERREIRA

37096/4298-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/HANGAR DA SADIA TAXI AERO

37101/4293-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/UBALDO DE OLIVEIRA REIS

37179/11360-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO MARQUES

37385/5490-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELINA E. DE MORAIS

37437/5542-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERONILDES ODILON DE QUEIROZ

37875/5731-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS 

LEMES DE CAMPOS

38075/11450-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDSON ALVES RIBERIO

38313/5629-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DORVALINO FRANCA COELHO

38358/6693-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NEZINDO C. DA CHAGAS

38525/5661-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO LUIZ DE LIMA

39034/6605-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANGELO E ISSOMURA

39054/6586-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOANIL BULHÕES

40657/8408-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/EDIR 

FOCHESATTO

30060/7592-15.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/REFRIGERANTES UNIÃO S.A.

35327/4034-98.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA JOSE DE FIGUEIREDO

35762/4332-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ODILON GONÇALVES

35788/3358-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARISA I. NEPOMUCENO

35965/4929-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALTHAYR RAMOS DE MOURA

36077/3871-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RASTON JOSÉ PAITER

36400/5232-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GRAZIELA MARIA GUIMARÃES AMORIM

36675/5296-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DE LOURDES BORGES

36901/3790-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HAMILTON SANTOS VILLAS BOAS

37148/11339-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NOTORU NATABE

37622/11387-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AVERILIO BERNO

37723/5785-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DERALDO LOURENÇO SOARES

37851/4233-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

MARIA TENUTES

38238/6199-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESMAEL LEITE CARVALHO

38376/6719-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OTAVIO PINTO DA SILVA

38616/6862-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CECILIA SERRANO DE ALMEIDA

38740/6785-58.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADALBERTO BENEDITO SOBRAL

38991/6575-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA e esposa

38996/6569-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILLIAN M CHAMORRO

35269/4093-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO SERGIO BORGES

35940/4966-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELITA OLIVEIRA MONTEIRO DAMASCENO

36066/3878-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/L P 

CONSTRUÇÕES LTDA.

36933/4170-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ONOFRE PEREIRA SILVA

37113/6012-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA JEMA B. MONERON

37116/6014-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JAIR 

CORRELLO

37399/5501-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PEREIRA COSTA

37728/5790-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO JOSE DOS SANTOS

37854/4236-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CATARINA MONTEIRO MAYER

37900/5873-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DE FATIMA ROCHA

37975/5704-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO LUIZ VILA

38037/11428-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/KELLIN CRISTIANI E SILVA MORAES

38253/6214-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO MANOEL DA COSTA

38696/6771-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUZIA L. PEREIRA

38747/6792-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LINA 

MARIA DA SILVA

39014/6564-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HILDEBRANDO VERIDIANO DE OLIVEIRA

40639/8422-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA LUBINA DA SILVA

35908/3713-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ EUSTÁQUIO VARGAS

36215/3219-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSMAR R. DA SILVA

36540/3271-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BRUNO PEREIRA LEITE

36686/5970-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VERA LUCIA DEODORA

36910/4149-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDEMAR B. MAGALHÃES

36930/3749-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TRANSPORTADORA MINOSSO LTDA

37038/6027-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ORLANDO G. DE MORAES

37256/6101-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AMBROSIO ANTONIO DE OLIVEIRA

38834/6615-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROSA MARIA INÁCIO

38850/6618-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELVIRA AQUINO BRAGA

39295/6553-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SINVAL FERNANDO SALES

35001/3599-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DIAULAS IGNACIO

35568/3669-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE BENEDITO DA SILVA

35851/4339-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ARI 

GONÇALVES

35894/4428-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - M 

T/JURACI PEREIRA CORREIA

36231/5169-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AECIO PEDROSO DA SILVA

36397/5229-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARISTIDES

 36853/4280-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLEIBER MARQUES GOMES

36916/4155-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVINO JOSE DA SILVA

36981/6231-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO S. COELHO

38550/6835-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DAS GRAÇA SILVA ARAUJO

38882/6649-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

CARLOS C. DA TILICE

38900/6635-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA DO CARMO LAPISLAU

33114/2447-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/ARTHUR J. FERREIRA PENTEADO

34728/3429-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

34738/3466-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IND. 

E COM. DE ALIMENTOS KARICIA LTDA

35147/3515-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELSON M. MARQUES

35167/3507-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VISÃO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS

35693/3697-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/INACIO CARLOS BEZERRA

36604/3310-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELISAIDE MARIA G. DE ANDRADE

36821/5962-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESTANISLAU BISPO DA SILVA

37007/6236-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARGARIDA JOSE S. CUNHA

37139/11331-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ANTONIO FEIJO

38017/11411-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUIZ ALBERTO GONÇALVES

38770/4562-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EBERT DALLA CORTE

38890/6645-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PETROLINA M. DE ARRUDA

38899/6651-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADMILSON ADÃO LOPES

42282/8613-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/EDIO 

BOSCO BOTELHO

42806/8251-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/Clemencia Soares de Souza

36132/3253-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADRIANA DOMINGUES ALVES INÁCIO

36189/5179-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANSELMO PELLEGRINI

36575/3289-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALCINO LEITE DE BARROS

36684/5980-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FERNANDO JOSE LIRA

36707/5307-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

VERA CALEJAS

38359/5657-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS 

CARLOS SOARES DA SILVA

38361/6703-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/REINALDO M. MORAIS

38442/5591-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE HUMBERTO P. SANTOS

38513/5573-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILDO JANDRE JUNIOR

38605/6667-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JANIO MOAZART WITCZAK

38622/6888-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DE SOUZA DIAS

38713/6725-85.2001.811.0002/MANOEL FERMINO DE ARAUJO/MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE - MT

40742/8625-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDEMAR PIMENTA

40832/8660-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL DIAS

42266/8597-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARINDA MARIA ALMEIDA

42389/8575-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TELMA RAMALHO COSTA

29150/7079-47.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CASA BULHÕES

36297/3707-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ARI 

DAMBOS

36357/5189-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEONINA BARBOSA DA SILVA

36461/5113-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESTELITA DE SOUZA BENEVIDES

36547/3275-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA FERREIRA

36555/3280-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

36755/3183-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/UNIVALDO DE LIMA E SILVA

37746/5808-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA APARECIDA GOMES

38044/11433-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JORGE I. N. RONDON

38427/5609-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GILMAR GERCO FRAGE

38859/4575-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA REZENDE DE SOUZA

35341/3982-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO

35379/4455-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

35639/4849-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IVONETE ANDRADE ARRAIS

35742/4676-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGOS PINHEIRO DE OLIVEIRA

35999/4956-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/LUIZ 

PARANHOS DA SILVA

36117/3900-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA CONCEIÇÃO DO AMARAL

36120/5051-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANGELICA CARVALHO LOPES

36151/3264-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/YONE HUNTAR

36228/5167-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ITAMAR BL DEMERSC NRABER

36289/3332-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANGELINA BISPO DE OLIVEIRA

36690/5312-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GEORGES ASHCAR

36819/5960-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TERENCIO CARDOSO DA SILVA

36856/4283-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VAGNER GALVAN CORREA

37837/5753-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALFREDO MARQUES DA SILVA

37857/5713-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE CARLOS PEREIRA

37889/5744-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

MARIA DA SILVA

37954/5844-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VICENTE RAMOS

38438/3751-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MATILDE MONTEIRO DA SILVA

38731/6766-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDILSON BATISTA BORGES

38773/4565-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ONIOVAL NUNES DE FREITAS

30054/7587-90.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HOTEL LAS VELAS LTDA

34849/4066-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/FAC 

- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

34961/3554-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SERGIO NAVARRO VIEIRA

35127/3482-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIANE RODRIGUES DE BARROS

35825/3389-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON CUSTODIO PINTO

36255/5247-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEONIDA BARBOSA DA SILVA

36669/5350-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JACI 

ROSA

38624/6745-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO

38877/4502-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDEMILSON CARVALHO REZENDE

40834/8661-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 
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CARLOS DE MORAES

42818/8262-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA BENEDITA DA SILVA

34943/3541-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS ALBERTO HISCHI

35052/4374-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TERCILIA MARIA DA SILVA

35144/3512-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO GRACIANO PEREIRA FILHO

35244/3995-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ POTASSIO DE SOUZA

35837/3399-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALDELINO DE SOUZA LEITE NETO

35957/3720-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ DOS SANTOS MEDRADO

36381/5213-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIANA C. C. BOTELHO

36998/3817-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DE LOURDES OLIVEIRA

37210/11382-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENTO FERREIRA DE AZEVEDO

37565/5428-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DO CARMO LIRA

38080/11454-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DE SOUZA PEREIRA

38888/4581-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/J F 

EMPRESA HOTELEIRA LTDA

42518/8582-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DA GRAÇA BARROSO

29152/7006-75.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARSILIOS ARMAZÉNS GERAIS LTDA

29325/7105-45.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA

34800/3943-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DAVID DE OLIVEIRA

34966/3565-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLEUNIR TAVARES

34981/3580-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO S. DE ALMEIDA

36644/5325-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LINO 

ALVES DA ROCHA

36726/4315-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DAVID PELAZIKO DA SILVA

36812/5955-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EURIPEDESE PEKIN

38143/11483-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PORFIRIO NOREL BAREZ

29929/7361-85.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO

35121/3478-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADEVALDO DA ROCHA ALMEIDA

35710/4788-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MAURO FAUSTINO DA SILVA

35753/3905-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ILDEFONSO MARTINS PORTELINHA

35819/3385-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TERESINHA MARIA BIANCHI

36062/3870-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALMIR BENEDITO DA COSTA

36114/5050-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JULIO CESAR LOPES, MARCOS ANTONIO PEREI

36964/3806-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVELINA MARIA DE JESUS

37285/6089-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DO CARMO MATTOS

37768/5825-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADILES FRANCISCA DE PAULA

38120/11470-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO PEREIRA DE CASTRO

38799/4542-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO MARSHALL

38994/6677-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA OTILIA DA SILVA MACIEL

39043/6589-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CERÂMICA SANTA LUZIA IND. E COM. LTDA

42515/8564-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HERNNAN F. F. DA SILVA E WALLACE F.F.F. SIL

42770/8206-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

DA SILVA

35398/4475-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DARCI DE PAULA SOUZA

35705/4891-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RUBIVALDO DE V. BRITO

35797/3366-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA ANTONIA DA SILVA

36049/3695-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CATARINA RODIRGUES DE ALMEIDA

36566/3286-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

IZABEL MOREIRA DA SILVA

36667/5348-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANISIA DIAS PEREIRA

36775/4134-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGOS SALVIO NADAF

36810/5953-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDECI FELETTI

37207/11380-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NILTON BARBOSA DOS SANTOS

37293/5896-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FERNANDES DA FONSECA

37539/5402-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IRENE PIMENTA ADAMATI

37694/5761-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA GOMES SEBASTIÃO

38109/11464-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIAO NERES LOPES

42715/8224-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JAIR 

FORTES

42763/8200-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

M. DE P. DE ARRUDA

89365/10866-11.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CESAR ALVES RODRIGUES FILHO

35187/4018-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GUMERCINDO AUGUSTYO DO PRADO

35756/3908-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA

35802/3371-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENJAMIM ELIAS

35985/4710-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEOPOLDO RIBEIRO

36749/3178-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANDERSON GUSMÃO SARAT

37972/5861-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VANDA FAUSTINO DE A. GORGONHA

38430/3765-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLEUSA B. MIRANDA CAMPOS

38565/5691-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DAILO VANZAN

38625/6746-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VÁRZEA GRANDE ADMINISTRADORA DE IMÓVEL

38691/6751-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/APARECIDA ALVES BATISTA

35024/3523-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PEDRO ODILON DA CUNHA

35976/4927-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/CIRO 

JOSE DA SILVA

36952/4253-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALIRIO FERREIRA DA SILVA

37951/5842-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO SERGIO MARQUES

18727/1364-24.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT/XUANG - COMÉRCIO & CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARCIA LEÃO ORMOND

19019/385-96.1999.811.0002/UNIÃO/COMERCIO DE PARAFUSOS BURITI 

LTDA
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21566/2530-91.2000.811.0002/UNIÃO/TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLENAGEM LTDA, WALDIR TODESCHINI, JOÃO CARLOS SIMONI

35261/3999-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JENZ 

PROCHNOW

36365/5197-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO CRISOSTEMO DE FIGUEIREDO

37537/5400-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANECIR FERREIRA DA COSTA

38788/4558-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ZACARIAS MACEDO DA SILVA

89143/10922-44.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LUZINETE MUSSA M. PEREIRA

33154/2469-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GETULIO VILELA FIGUEIREDO

35083/3442-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FOCHESATTO

35628/4824-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALDAIR LUIZ RIBEIRO

36153/4752-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EULINA MARIA GOMES

36212/3217-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULA DAVID ALVES MARQUES

36271/4757-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO SCAFF GABRIEL

36409/5031-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO P. TEIXEIRA

36715/5975-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA JOSE DE CAMPOS LAVAQUI

36922/4161-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HAROLDO GONÇALVES RENZO

37182/11363-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARACOL - COMERCIO DE PEÇAS E MOTORES LTDA

37231/6115-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DO CARMO DA SILVA

37264/6100-51.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MOTEIS STATUS LTDA

37272/6092-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JONAS VENEVIDES CORREA

37374/5481-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NORBERTO DE ARRUDA E SILVA

37774/5763-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JUSCELINO CARNEIRO NEVES

37935/5829-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUZEMARY MARQUES GONÇALVES

37945/5837-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALEX JOSE FERREIRA

37957/5847-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE APARECIDO ALVES

37965/5854-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VERA NEIDE SUARES DUARTE

38419/5613-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO BEZERRA

38830/6607-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM FABIANO FERRAZ

42900/8279-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SILVIA ANGELA RABONE PALMA

37187/11365-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VICENTE JOSE SABINO

35157 3500-57.2001.811.0002 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT 

PEDRO GUSMÃO DA SILVA

35969/4933-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO FERNANDES DE MIRANDA

36251/3327-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIAS

36266/5245-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

CARLOS CORREIA DE MELO

36367/5199-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CATARINA MULLER FERNANDES

36664/5345-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CIMENSOLO CONST. E INCORPORADORA

36704/5973-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADULFINA ANGELINA DA SILVA

36807/5950-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIZABETH DE APARECIDA SILVA

37167/11353-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FABIO MARQUES DIAS

37501/5398-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE VANIO NEFAGO

37749/5810-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEOFINO LADEIRA BATISTA

37756/5816-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCOS LEITE DO NASCIMENTO

37984/5711-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUCIANO STOPASOLI

38005/11403-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LIS 

C. DEMAMON

38296/5637-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROGERIO RIBEIRO

38370/6721-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELINO JOAO FERREIRA LEITE

38393/6705-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HILARIO L. GUEDES

38510/5590-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZINHA GONÇALINA DA COSTA

38590/6655-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVENTINO ANTONIO DE SILVEIRA

38608/6854-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILLIAN RODRIGUES CARVALHO

39017/4518-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VITAL LEPKA

40651/8402-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JORGE RODRIGUES DE PINHO

42286/8617-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CANDIDO ALVES DE C. FILHO

42727/8211-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LIBINDO PIRES BRANDOLFZ

37739/5801-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARINA BARBOSA DE OLIVEIRA

35727/4671-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RACHID MOUJAIN

36942/4246-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/NERI 

ARRUDA DE CARVALHO

38884/6636-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL SEBASTIÃO RODRIGUES

36011/4952-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL LIMA DE ALBUQUERQUE

38844/6622-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ZEIDE SACRE

 227929/8038-03.2009.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ENIVALDO EUSTÁQUIO DA SILVA

19533/1903-87.2000.811.0002/O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/DROGARIA SANTA CRUZ

35708/4861-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE OSWALDO SERAFIM PACHECO

37241/6113-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDILSON LIMA FAGUNDES

37730/5792-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IVO 

DA SILVA GOMES

37932/5832-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SOFIA DE A. TAQUES

38233/6185-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IRINEU LUIS DOS SANTOS

38251/6212-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PLACIDA LEONARDA GONÇALVES

38354/6694-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGO CHAGAS DA SILVA

38386/5627-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SANDRA NASSARDEM

39020/4515-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDEGAR LUIZ TOMBINI

40760/8509-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO DA SILVA CAMPOS

226816/6975-40.2009.811.0002/ANATEL- REPRESENTADA PELA 

PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO/RADIO 
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INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA

15404/3001-44.1999.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE 

MATO GROSSO-CRF/MT/DROGARIA XV DE MAIO

98862/8041-60.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/BAGGIO & DUDEQUE LTDA, ALTAIR BAGGIO, MARA RITA 

DIDEQUE BAGGIO

35549/3683-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZA MATSUE MURAKAMI

90233/11377-09.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSE HENRIQUE DE BARROS SILVA

2 8 2 9 3 / 6 3 5 8 - 9 5 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C A I X A  E C O N O M I C A 

FEDERAL-CEF/ANTÔNIO COLOMBARI

37545/5408-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARILDA CONCEIÇÃO M. ABREU E CIA LTDA

57576/3230-62.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/EDSON CURVO DE MORAES

98673/7871-88.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/NIZETE ASVOLINSQUE CAVALAARO

33107/2440-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS A. DE ARRUDA GOMES

34976/3575-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA DO BOM CONSELHO ASSIS

100338/8289-26.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MARCIO GRANJA S. VIEIRA

100439/8181-94.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/RUBENS AGNALDO DA SILVA

100481/8220-91.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JORGE HENRIQUE ALVARES

29167/7013-67.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/ALDO MORAES MARTINS

90355/11454-18.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/EDGAR TEODORO BORGES

2 3 3 9 9 9 / 1 3 9 7 7 - 6 1 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/FRIGORIFICO PANTANAL LTDA, LIDIANE CORREA SEMPIO,

29172/7016-22.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/LUIZ AGNELO PITTA

41586/9334-41.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/JOÃO BOSCO DE SOUZA, 

PEREIRA E SOUZA REPRESENTAÇÕES

41629/9320-57.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/E.D. PEREIRA, EMERSON DIAS 

PEREIRA

53013/7095-30.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/AECIO LOPES DE SOUZA

29890/7048-27.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/LILIANE GROSSL, LILIANE 

GROSSL

37191/11369-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SINVALDO BRITES PEREIRA

19523/1893-43.2000.811.0002/O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/DROGAZÉ

1 1 3 9 5 0 / 9 3 8 2 - 8 7 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A G E N C I A  N A C I O N A L  D E 

TELECOMINICAÇÕES - ANATEL/RÁDIO TÁXI VARZEAGRANDENSE LTDA

29132/7002-38.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

5 3 6 7 7 / 1 7 - 4 8 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C O N S E L H O  R E G I O N A L  D O S 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/OLIVEIRA SANTOS E PEREIRA 

LTDA

35648/4841-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSMAR FELIX DO NASCIMENTO

38897/4507-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSELITA MARIA DO NASCIMENTO FRANCO

38837/6672-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DANIEL

50922/5650-74.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/C.R. PIRES CESARIO - ME, CARLOS 

ROBERTO PIRES CESARIO

35041/4378-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GESVALDO MARTELO FOSS

35993/4715-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA EUGENIA DE SOUZA

36004/4954-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSORIO LOBO LIMA

37224/6124-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROBERTO SANTANA BOTELHO

95850/5362-87.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA

38054/11437-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GELFER RODRIGUES DE SOUZA

38124/11474-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA MADALENA ANDRADE CASTRO

36374/5206-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ENESTOR DE MORAIS

41540/9237-41.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS PANTANEIRO LTDA

42649/10151-08.2001.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/SALETE LUCENA-ME

50689/5525-09.2002.811.0002/CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA-MT/SUELY SOUZA SILVA

50955/5660-21.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/RDM - RIBEIRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, ADEMAR RIBEIRO DE ARAÚJO

89164/10808-08.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ DE ARRUDA E SILVA

8803/286-29.1999.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE METROLOG. 

NORMAL. QUALID. INDUST/MADI COMERCIO DE EMP. DE ALIMENTOS 

LTDA,

35047/3617-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JADIR JOSÉ CARNEIRO

35828/3390-58.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDEVINO RIBEIRO DE ALMEIDA

37737/5799-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDO SAMPAIO DE AQUINO

90011/11007-30.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CLOTILDE ANA DE OLIVEIRA

111802/7384-84.2007.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/DROGARIA ALZIRA LTDA, ANA CLEIDE DE SOUZA 

ANDRADE

29856/7039-65.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/GILMAR RIGONI

37614/3204-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IMOBILIARIA BOA VISTA

42190/9864-45.2001.811.0002/CREA/MT- CONSELHO REG. DE 

ENGENHARIA AGRONOMIA E ARQUITETURA/JORGE RODRIGUES DOS 

SANTOS

29879/7040-50.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/ATLANTA VIDEO - COMERCIO E 

REP. LTDA, FABIO HENRIQUE DE MATOS

35215/4223-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BATISTA DE FREITAS

50959/5664-58.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/W L SOUZA REPRESENTAÇÕES - ME, 

WASHINGTON LUIS DE SOUZA

50961/5666-28.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/AMARAL E FRANCA LIMITADA, DONATO 

SEBASTIÃO DO AMARAL

98768/8008-70.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/OSVALDO SIMI

230530/10714-21.2009.811.0002/INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/NAZARIO 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

41538/9235-71.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/CASTRO E CUNHA LTDA - ME

48955/3859-70.2002.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/MT ANGELONI ME

50924/5652-44.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS RE

PRES. COMER. DO ESTADO DE MATO GROSSO/FORMOBILE - COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA

57856/3718-17.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/JORGE VIANA TAPAJOS, 

ECOMARCA REAL

89403/10545-73.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/NILMA BARACAT DE ALMEIDA

90223/11611-88.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
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VÁRZEA GRANDE - MT/HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO

35150/3518-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

35553/4809-16.2001.811.0002/ MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/REINALDO PEROSO

35701/3699-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HELIO OTAKE

37630/3726-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARMINDA PEDROSA DE OLIVEIRA

41527/9232-19.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/AGRIPEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

18309/1086-23.2000.811.0002/UNIÃO/ADMIR PEREIRA

37066/5380-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MATEUS MAGALHÃES

213518/8940-87.2008.811.0002/COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - 

CVM/SADIA MATO GROSSO S.A.

19526/1896-95.2000.811.0002/O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/DROGARIA IGUAÇU

30055/7588-75.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDEMIRO RIBEIRO DE ALMEIDA

36072/3884-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HAMILTON FERREIRA RODRIGUES

36817/5958-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GRACIETE B. R. PEREIRA

38117/10844-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FORTUNATO DE SOUSA

57580/3234-02.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/L. M. DA SILVA MERCEARIA

260096/19360-83.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/BRASILISIA DIAS

260243/19295-88.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/ARICLÊ FERNANDA CARVALHO VASCONCELOS DA 

CONCEIÇÃO

260260/19282-89.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/RENATO LUIZ KAULUSS

260287/19279-37.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/RAILDA MAIA DE MATOS

260292/19276-82.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/GILSON CARVALHO RIBEIRO

9231/1320-39.1999.811.0002/UNIÃO/INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

BARÃO LTDA, ALFREDO MONTEIRO

259380/18880-08.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/EDGAR CARLOS GIROTTO

18384/1137-34.2000.811.0002/UNIÃO/DISPETRO DISTRIBUIDOR DE DIESEL 

LTDA

36353/5185-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO JORGE CAMPOS

29926/7358-33.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CORREA DA COSTA

35319/4040-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HELVERCIO DE AZEVEDO

36156/4750-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HERMES DAVID

42258/8589-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ZENIVALDO P. DE FREITAS

259717/19202-28.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/OLVIDE SAQUETTI FRANCESCHETTO

39703/7489-71.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/EVANIR DE ARRUDA FARIA

259308/18949-40.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/NELSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE ESTEVES

259642/19107-95.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ADAIR ANTONIA PEREIRA LEITE

15403/2999-74.1999.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE 

MATO GROSSO-CRF-MT/DROGARIA XV DE MAIO

29859/7019-74.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/ANTÔNIO DA SILVA

39694/7480-12.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/FLORESVALDO FÚRIO

6746/497-65.1999.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/DROGARIA ROSA LTDA

37842/3825-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/AURI 

DE LABONDE

37107/6020-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL DA SILVA MARTINS

244129/16742-68.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ANTONIO NORBERTO MENEGATI

9020/1525-68.1999.811.0002/UNIÃO/ROSMERI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CONFECÇÕES LTDA, ROSMERI DO ROCIO DE ALMEIDA

37396/5498-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALMIR ALVES BRILHANTE

38029/10847-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ZULEIDE ALMEIDA PIRES

38856/6644-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGOS SARUBES DOS SANTOS

41631/9322-27.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 

MATOS, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MATOS

34721/3454-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DISCAP AUTO CENTER LTDA

39710/7521-76.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/GERSON NICOLAU

35707/3687-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA HELENA DE CAMPOS

100408/8168-95.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

34802/3945-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MILTON JOSE TESSARO

36434/5068-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GONÇALO ROMÃO DE SOUZA

37419/5522-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELZA FATIMA DA SILVA

90594/11251-56.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/SIMONE POMPEU DE CAMPOS FELIX

33157/2472-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA

35791/3361-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NORBERTO PAES DA SILVA

36052/5102-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PEDRO NOVAES GOMES

37042/6031-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SALVIANO PEDRO DE SOUZA

37645/3742-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FENELLON MULLER NETO

37672/5770-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO SANTANA DE FREITAS

90105/11335-57.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS MANOEL FERREIRA DA SILVA

35050/4372-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BATISTA BORGES

37686/10845-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FLAVIO

33152/2467-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AERO SERVICE

90189/11347-71.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LUCIANA CRISTINA DE ARAUJO

98723/7833-76.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/DORIVAL RODRIGUES DE CARVALHO

34984/3583-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

CARLOS SAMPAIO

36435/5069-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLOTILDES ALVES DA SILVA

37383/5488-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO M. DE SOUZA

38273/5674-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA MARGARIDA V. DA COSTA

38871/6638-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WELINTON LUIS HENIKA

37428/5534-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

MARIA COSTA CAMPOS

37481/3849-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SUSAKU SEMOTO

7758/947-08.1999.811.0002/UNIÃO/CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA, 

SILVESTRE DA SILVA CAMPOS
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37353/5466-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO DOS SANTOS SOUZA

36362/5194-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROBERTO SOARES DE ANDRADE

106876/2494-05.2007.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO/POSTO RODORIO 

LTDA

36607/3313-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LOURIVAL RODRIGUES BEBEVIDES – ME

98716/7861-44.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

244548/21839-49.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/GILMAR JOSÉ GERÔNIMO

259886/19264-68.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSE REINALDO COUTINHO

103748/12274-03.2006.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE MT - CRC-MT/SILVIA LUIZA DA CRUZ SILVA

34965/3564-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUCIA EUDES DA SILVA

35329/4036-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VICENTE C. PAES DE BARROS

101298/10352-24.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/PANTANAL PISCINAS LTDA, ANTÔNIO PINHEIRO DE LIMA 

FILHO, VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA

35833/3393-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IZOLINA SARAIVA DAS NEVES

36152/4751-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANATALIA DE SOUZA PAIVA

38012/10854-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIAS LUTEMBERG

38083/10838-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM A. CURVO

34940/3539-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/BOA 

MORTE MANOEL DE CAMPOS

35539/3676-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA CATARINA PEREIRA MACIEL

35982/4708-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VERA LUCIA COSTA MOYA

36355/5187-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MERELANE MARTINS ROSA VERENEZI

36157/3701-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROSALVO PIRES DE MIRANDA

36369/5201-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GIVALDO DE ALCANTARA BARROS

38839/6616-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALUIZIO MAURILIO DE SOUZA

259691/19172-90.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE -MT/LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

7788/722-85.1999.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/COMÉRCIO DE CALÇADOS RIO PARDO

34750/3439-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ORIZON CARNEIRO DA COSTA

99134/8264-13.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/WALDIR GUIDIN

100556/8127-31.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JESUS DA SILVA BRANDÃO

103758/12245-50.2006.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE MT CRC-MT/JAIRDES BATISTA PARDIM

89099/10773-48.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

29842/7326-28.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ DA CONCEIÇÃO COELHO

226087/6366-57.2009.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/D. NUNES DO NASCIMENTO ME

35355/3979-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BUENO DE ALMEIDA

36666/5347-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

34716/3449-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CONSTRULAC

90578/11235-05.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/SEBASTIÃO GILBERTO TAVARES

7 9 2 6 6 / 1 9 1 8 - 8 0 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / O R L I N D O  B A R B O S A 

FERREIRA/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

35207/4217-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA LOURENÇAARAUJO

6770/540-02.1999.811.0002/UNIÃO/ZEIDE SACRE & CIA LTDA

8772/249-02.1999.811.0002/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ANTONIO 

CLAUDECIR LAMANA, CEF REMOCVER RETÍFICA DE MOTORES CIDADE 

VERDE LTDA

18562/1271-61.2000.811.0002/UNIÃO/SAIVA MELIM & CIA LTDA ME

35674/4718-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GUMERCINDO D. DE MORAES

37343/5454-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/THOMAS A. DA SILVA FILHO

37918/3845-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO DE JESUS SOUZA

39701/7487-04.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/PEDRO CELSO DE MOURA

41029 /8771 -47 .2001 .811 .0002 /CONSELHO REGION A L  D E 

CONTABILIDADE MT - CRC-MT/JACOB ANTUNES DE MORAES

41519/9224-42.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/NOVA COR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

36765/3191-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IZABEL SOUZA REIS

18713/1357-32.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA-MT/POSITIVA CONSTRUÇÕES LTDA, 

LUDMILSON M. DE ASSIS

35275/4006-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALENTINO F. JUNIOR

5 3 7 2 7 / 8 2 - 4 3 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C O N S E L H O  R E G I O N A L  D O S 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/SIDNEI LOURENÇO DIAS

242748/20103-93.2010.811.0002/FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/CUNHA & SOUZA CUNHA LTDA, ZENAIDE ALMIR DA 

CUNHA

348281/14470-62.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/SENA & ALEGRETTI LTDA, PLINIO GILBERTO ALEGRETI,

50947/5641-15.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA, 

GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA

52000/6243-06.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/W. A. NARDI REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAL, WHELYNTON DE ALMEIDA NARDI

52060/6250-95.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/RIGONATO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, NILSON RIGONATO

53125/7202-74.2002.811.0002/CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA-MT/BACH SILVA & CIA.LTDA

54952/1137-29.2003.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/SULMAP-SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA LTDA, 

ALTAIR PELEGRINO BALVEDI

29155/7008-45.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/EDESON NEVES DE OLIVEIRA

244541/16131-18.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/TODESCHINI CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

306167/1933-68.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MARIA 

AMELIA DA SILVA RODRIGUES

376987/24513-58.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ME CENTRO EDUCACIONAL G BASSICHETTI LTDA

35760/4330-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO RIBEIRO DE MEDEIROS

37295/5897-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO M. FERREIRA

29843/7327-13.2000.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/J.E. VARGAS

308932/4918-10.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/BRASIL 

WOOD COM DE MAQ E E EQUIP AGRICOLAS LTDA ME, JUSSARA 

COELHO DE MATOS

320715/17120-19.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - MT/JORGE DE ARAUJO LAFETÁ NETO

89617/11116-44.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/VALERIO PIO DA SILVA

35808/3376-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/JOSÉ MAMEDE DA SILVA

278055/21652-07.2011.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO/IRENE APARECIDA 

GONÇALVES MOTTA, IRENE APARECIDA GONÇALVES MOTTA

38587/5688-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLINICA OMAR

65870/1882-72.2004.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/LUBRIFICANTES SAO JOSÉ LTDA, HAMILTON RICARDO 

RODRIGUES DE SOUZA

83719/4962-10.2005.811.0002/O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER/SÃO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA

103577/12286-17.2006.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE MT - CRCMT/WALTER UDSON FERNANDES

220571/803-82.2009.811.0002/INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVA/EDSON LUIZ DA SILVA

2 3 3 6 8 7 / 1 3 7 3 0 - 8 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/OESTE PEÇAS AGRICOLAS LTDA, CLAUDECIR ALVES 

BRUNO, DENISE EURIPEDES DE PAIVA

243947/17064-88.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA

338672/6844-89 .2014.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT/LAURINDO FERREIRA DA 

SILVA

375195/23188-48.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/M.SCHIMBOLSKI MT, MARINA SCHIMBOLSKI

2 3 9 7 0 1 / 2 0 5 5 6 - 8 8 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ALIANÇA LTDA, 

MAURICIO TOMAZ DE AQUINO

89486/132-64.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JORGE HONDA

259463/18800-44.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/HAMILTON FIGUEIREDO

261107/1906-56.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ANTONIO CARLOS LAURIS ALVARENGA

37054/6042-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSVALDINO AUGUSTO DA SILVA

38002/12626-58.2006.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AZUIL MARCIO BASTOS

38093/10830-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ODENIR CARLOS FERREIRA

47408/2550-14.2002.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS/MARIA CRISTINA IGNACIO DA SILVA, MARIA CRISTINA 

IGNACIO DA SILVA

89739/11054-04.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/S. O. SOUZA & SOUZA LTDA

98853/8035-53.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/BENEDITO FERNANDES LISBOA

38049/10846-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALDINO MICHEL SOLTMAN

261100/4746-39.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/NELISE FERREIRA DO PRADO CUSTODIO

38714/6726-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VANDERLEY ANTIQUEIRA

259646/19052-47.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/SOLANGE LOPES DA S. E SOUZA

380385/26986-17.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/UNIVERSAL QUIMICA LTDA EPP

35834/3394-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ARCEU GIRO

35904/3711-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALEXANDRE HAUSER MARTINI

36090/3246-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PLAMAR IND. DE M. PORTAS LTDA.

88926/10881-77.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MANOEL BENEDITO DA COSTA

254308/21346-72.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/RENNER 

SAYERLACK S.A., ROBERTO HENRIQUE RITTER, VANDO FAUSTINO DE 

ARAUJO

308943/4928-54.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - MT/BAC. SCIENCES - IND. E COM. DE 

FERTILIZANTES LTDA, VICTORIA SOFIA PARODI WIRSCH

37853/4235-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

75314/7782-36.2004.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/S.M. LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA, CESAR JOSE MASON

380735/27296-23.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/PAULO LIMA VERDE

259608/19111-35.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LEONINA BARBOSA DA SILVA

35783/3356-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

230891/11119-57.2009.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/CASA DOS ESPORTES CUIABANA LTDA

244057/16869-06.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CIMACO IND. E COM. LTDA

2 4 4 7 4 1 / 1 9 9 2 1 - 1 0 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/SANDRO DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS, SANDRO DE 

ALMEIDA

261212/2349-07.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MARIA APARECIDA FERNANDES

89616/11171-92.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ABIMAEL TORRES DE ALMEIRA

259710/19038-63.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MARLI VENSON GONÇALVES

308336/4295-43.2013.811.0002/FAZENDA PUBLICA ESTADUAL/ENIO 

CARLOS PEREIRA JUNIOR, VANIA NUNES MEIRELLES,SINTONIA 

COSMETICOS

309104/5095-71.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - MT/FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA ME, 

FLORINDA PIRES DA COSTA

89821/10581-18.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/LINO ALVES DA ROCHA

2 2 3 3 6 7 / 3 6 2 3 - 7 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/ROMANO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, ANTONIO 

GONÇALO PEDROSO DE BARROS, LUIZ LEMES DO NASCIMENTO

2 3 0 9 2 1 / 1 1 0 7 7 - 0 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/MARCO AURELIO CAETANO BORDADO

2 3 0 9 3 9 / 1 1 0 8 9 - 2 2 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/GIOVANI B. RIBEIRO, GIOVANI BENEDITO RIBEIRO

304005/24956-77.2012.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/SILMAR 

DE SOUZA GONÇALVES

379604/26439-74.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ELIANE FATIMA DE LIMA

38112/10849-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LAURA VICUNA DA S. BEZERRA

98581/7818-10.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ITAMAR ZEITOUN

260071/21543-27.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/ALINOR AUGUSTO DE MIRANDA

37691/10832-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/STELITA LUIZA ANDRADE

37650/5893-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUCIANO F. REGATIRE

376506/24165-40.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/HIMEP COMERCIO D EPEÇAS HIDRAULICAS LTDA 

-EPI

35534/3671-14.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ALMIR FEITOSA MAGALHÃES

37458/6151-62.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/BENEDITO ANTONIO LIMA

37200/11375-78.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/DONATO A DA SILVA

38505/5585-16.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/AFONSO SOARES MARTINS

98589/7794-79.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ELSON BERTHOLDO DE SOUZA

36616/3322-11.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOAO MARIO XAVIER

37118/6016-50.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MANOEL CLEMENTINO DOS SANTOS

90414/11458-55.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JADIR INACIO FERREIRA DA SILVA

89245/10790-84.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ADOLFO REITER
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35283/4343-22.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ACIR NORATO

33150/2465-62.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSE MARQUES VINHAL

37406/5530-65.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ALUIZIO MAURILIO DE SOUZA

37306/5904-81.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/WILSON MACHADO

29340/7120-14.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROSINETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO

37944/5836-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEOPOLDINA E. DE MORAES

38028/11421-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IVO 

GONÇALO DA SILVA

36936/4173-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CAROLINA M. DE S. TUNEZ CARDOSO

36966/3808-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JANDIRA BENTO DE ARRUDA

38697/6772-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO BRUNO DE SOUZA

38406/5618-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS ROBERTO B. DE OLIVEIRA

42819/8263-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IRACI PINTO DA SILVA

37083/5397-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERNESTO NUNES CANETE

38434/5580-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCELO F. COSTA

38079/11453-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA CRISTINA DE ALMEIDA

35946/3718-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO VASCONCELOS

260242/19296-73.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/LEDIR SOFIA DE CAMPOS

90316/1420-43.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CARLA S. DE OLIVEIRA, FLAVIA S. DE OLIVEIRA

29337/7117-59.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NADIM ABDAO AMUI

89016/10668-71.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/EDIR FOCHESATTO

38818/6610-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SIPRIANO ANTONIO RODRIGUES

35366/3966-51.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEVALCIR ZANIN

38534/6822-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE WANDERLEY SILVA DE AVILA

36696/5316-74.2001.811.0002/UNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/MARIA 

JOSE SILVA

37040/6029-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIANA LEAL LEITE

261213/2348-22.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MARIA ROSANE PRIMA DA FONSECA

34851/4068-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADEILSON ALVES BORBA

37856/5712-51.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/EDIR 

ANTONIO BORTOLANI

36079/3873-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HONOEL DE ASSIS

42911/8290-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO ELESBÃO

39705/7491-41.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/REGINA NEGRI PAGANI

311941/8008-26.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - MT/GLOBEX UTILIDADES DOMÉSTICA S.A.

261202/2443-52.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/RUI TITON

89959/11224-73.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOAO MENDES FILHO

57458/3226-25.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/RAFAEL COSMO DO 

NASCIMENTO

380145/26820-82.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/KRISMARO COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 

EPP, JOÃO DUARTE FILHO

62043/7319-31.2003.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/AUTOVAG VEÍCULOS LTDA, AGNALDO BRUN, SIMARA MARIA 

STOTERAU BRUM

260185/19008-28.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ABADIO DE FREITAS

244120/16757-37.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/IGREJA PRESBITERIANA VARZEA GRANDE

37392/5495-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ANTONIO FEIJO

36885/3796-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL R. COSTA

38723/6758-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SALES LAURO DE CAMPOS

36702/5321-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ORLANDO JORGE DOS SANTOS

35142/3510-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARCO CONSTRUÇÕES

220767/1007-29.2009.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/EMPORIO DO ARTESÃO LTDA, ANA RITA PEIXOTO 

CAMARGO E SILVA, MARGARETE DE CASTRO CAMARGO

259561/19435-25.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/FLORIANO MARQUES COSTA

35972/4936-51.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/RUY 

KOJIRO SHINOHARA

35388/3958-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE UMBELINO DA SILVA

103481/12202-16.2006.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE MT - CRC-MT/PAULO JOSE PRADO CRUZ

329875/26176-76.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/SEMATUR TURISMO LTDA, NELSON AUGUSTO 

FERNANDES, ALLINE FARIA FERNANDES

34725/3458-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/INDUSTRIA DE R. J. LTDA

261101/1914-33.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/TERESA GUALBERTO MACIEL

89286/10851-42.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MANOEL BENEDITO DE MORAES

36487/5126-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDIR ROSEIRO COLTINHO

29873/7028-36.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/PANIAGO - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS LTDA, DENISON BATISTA PANIAGO

106892/2491-50.2007.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO/PATRICIA MATOS 

DA CRUZ

40747/8630-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO VICENTE MARCHALL

35723/3688-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO

36880/3791-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO MARCIO DE ARRUDA

37592/3823-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLAUDEMIR MARTELLO

38007/10851-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESDRA APARECIDA B. DE LIMA

38300/5640-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEUZA DA SILVA BEZERRA

35526/3661-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LORIVAL R BENEVIDES

37550/5413-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GUILHERME FRANCISCO DA SILVA

35967/4931-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGOS G. F. FILHO

37973/5862-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EMANOEL V. PEREIRA LEITE

38614/6860-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CESARIO FERREIRA DA SILVA

36957/4250-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA C. DE ALMEIDA DE MANINI

42497/8559-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/LOURENÇO GABRIEL

37372/5479-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE LOPES DA SILVA

40670/8456-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EUFRASIO NARDI

42809/8254-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA APARECIDA DA SILVA

38846/6669-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ODINHO L DUTRA DE MENDONÇA

37340/3781-47.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EUVINO SIMI

38402/5620-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCIO VITOR DA SILVA

38629/6633-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA DE CAMPOS BARROS

38271/6172-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CAROLINE MARANHO

38488/5601-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARNALDO ANTUNES PRESTES

33115/2448-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DIVINO GONÇALVES DOS SANTOS

30044/7578-31.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS ROBERTO S. DE MELO

35689/4879-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FILADELFO DOS R. DIAS

36786/4308-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ODIL 

PAES DE ARRUDA

36694/5315-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CLAUDIO SANTANA

37446/6145-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO BALBINO LEMES

36246/3331-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA MARCIA A. DA CUNHA

36130/5056-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EMILIANA CARVALHO DOS SANTOS

35643/4852-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADELINO MANOEL MIRANDA

36692/5968-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL ANTONIO M

37490/3857-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TRANSFRIOS TRAS. DE FRIOS LTDA

38371/6722-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IGNES TEREZA PIRAN

36642/5323-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO BENEDITO DE GUSMÃO FILHO

37220/6120-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DOS SANTOS

37154/11343-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AFONSO PINHEIRO DE MORAIS

38780/4550-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO FIGUEIREDO

37904/5877-98.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO ANTONIO CAPAROS MORENO

37664/5890-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALMIR ANTONIO TOMAZI

34847/4064-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DALVACI GHISI

37638/3734-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DELCI LEITE

81606/3448-22.2005.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO/SUPERMERCADO 

MODELO LTDA.

37092/4291-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLARA DA COSTA NASCIMENTO

29892/7050-94.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/IVO DA SILVA GOMES, IVO DA 

SILVA GOMES

39058/4559-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERLINDO MINORO SASSAKI

37764/5822-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ELIO 

BENEDITO TABUAS

38998/6577-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARILUCE A DA SILVA

39673/7456-81.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/ELIZIÁRIO RAMOS DA CONCEIÇÃO

42903/8282-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERCY BENEDITA DA SILVA

35274/4005-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EWERTON AFONSO CARVALHO

38603/6665-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZA Q. SEARIO

35010/3608-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDOMIRO LDWIG

36135/3256-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTÔNIO BENEDITO DE ALCÂNTARA

37347/5458-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

38744/6789-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDSON

37321/11385-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDO

38057/11440-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BOSCO SANTANA DA SILVA

37249/6108-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO NOBRE DA SILVA

37936/5830-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADALBERTO BENEDITO SOBRAL

35692/4783-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARMINDA LEITE DE OLIVEIRA

37473/6132-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO A. DA SILVA

38800/6625-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IRIS 

COSTA

35182/4014-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CURVO E CIA LTDA

42594/8294-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MOACIR GUI CELANT

37427/5533-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DA SILVA COSTA

36344/5044-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JULIETA FRANCISCA DOS SANTOS

38448/5592-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO

35331/4038-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELSON JOSE DE OLIVEIRA

34856/4073-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GRANOESTE TRANSPORTES RODOV. LTDA

249097/20700-62.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/a 

PLOTHOW ME, ALEXANDRE PLOTHOW

35996/4717-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CATARINA CHAVES DA SILVA

261089/1945-53.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ALTAMIRO BELO GALINDO

36865/4259-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JULIO LOPES PEREIRA E OUTRO

42799/8245-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AIRES ALMEIDA DE O . E SOUZA

36305/3241-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCOS ANTONIO FANALTI

35655/4831-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO TELES ARRAIS

38520/4584-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDITH MARIA DA SILVA

38223/6175-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NEIDE GUERREIRO CARNEIRO

35849/3397-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO MARKOSKI

35640/4850-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANSELMO DOS SANTOS MACHADO

35202/4213-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JAIR 

FERREIRA DA CRUZ

36785/4139-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FERRARIA SÃO JOSE IND. COM. LTDA

38677/6735-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/ROLDAO LIMA JUNIOR

36780/4137-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RENATO PEREIRA DOS SANTOS

90167/11200-45.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/GONÇALO BENEDITO DE FIGUEIREDO

260205/19288-96.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/ESPOLIO DE TEREZA DE JESUS SILVA FERREIRA

39679/7462-88.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/JUSSIMERE EVARISTA DE ARAUJO

35634/4846-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LOURDES PELEGRINI REBESCHINI

36757/3185-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL ANTONIO DA ROCHA

38425/3777-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MASAL SATO

36660/5341-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OZESES CORREIA DO NASCIMENTO

36009/4698-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO MARCIO DE L. SORIANO

38617/6863-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON DIAS DA SILVA

36067/3879-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DARCI SPIGUEL

35154/3497-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE GONÇALVES DE AMORIM

36301/3339-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCELO GONÇALO CORREA DE ALMEIDA

38812/6611-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILLIAN MESSIAS CHAMORRO

35093/3446-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUDIGERO VIEIRA DE ASSIS

42908/8287-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA APARECIDA BONINI

42790/8236-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HELENITA MAR

IA TAVARES

332138/879-33.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/ZENILDO PACHECO SAMPAIO

2 5 5 1 3 8 / 2 1 1 0 4 - 1 6 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/ZENILDO PACHECO SAMPAIO

39725/7503-55.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/LUCIO DE CAMPOS KALIX

39696/7482-79.2001.811.0002/CRC - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE/MANOEL GONÇALO DE FRANÇA

42531/8584-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PERSIO ROSA DA SILVA

42493/8556-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CONSTANTINO COSTA

42627/8320-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ISRAEL JOSE PEREIRA

38385/6711-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE STABILLE

38403/3767-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO VIANA DOS SANTOS

260123/21636-87.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/EVANILDE CUSTÓDIO BRUM

36098/5085-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELENA VIEIRA DA CONCEIÇÃO

36427/5075-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAFAEL NERES

40674/8460-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIA FRANCISCA DA SILVA

38528/5664-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELISIO ALVES DA SILVA

38322/5633-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HELSIDA LOPES DA SILVA

40636/8419-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDILSON CARLOS DE SOUZA

330083/26380-23.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JARDEL ALESSANDRO BERTE

37146/11337-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/RUI 

LENERTE

37601/3820-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FAZENDA UNIÃO LTDA

37029/6048-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VITORINO LOPES SANTIAGO

38821/6612-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO N. DA SILVA

40744/8627-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO B. LEITE DE PAULA

38591/6656-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ODIR 

AMORIM BURITY

37758/5817-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - M 

T/AGENOR DOMICIANO DE SOUZA

36410/5032-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZINHA MARIA DA SILVA

36244/3239-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDUARDO GONÇALVES DA SILVA

42597/8297-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CÉLIA RIBEIRO DA SILVA

37098/4300-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ISOLINA SARAIVA

35337/3969-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ANDERSON HAZAMA

35617/4804-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TRANSBRASIL S.A. - LINHAS AÉREAS

259704/19032-56.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/IRENE PIMENTA ADAMATI

36937/4242-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO DIVINO DE SOUZA

3 1 1 1 0 9 / 7 1 8 5 - 5 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F A Z E N D A  P U B L I C A 

ESTADUAL/CRISTIANA MARIA DE BARROS ME, CRISTIANA MARIA DE 

BARROS

349485/15435-40.2014.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

315147/11443-08.2013.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO/FABIA C DA SILVA, FABIA 

CARLOS DA SILVA

40652/8403-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSELINA DE MORTES

244502/16339-02.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOAO BATISTA DA SILVA

90032/11290-53.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/BERALDO V CORREA DE ALMEIDA

37389/5493-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENJAMIN D. PEREIRA

36087/3243-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO ROBERTO SILVA

38694/6753-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA HILDEGARD PATTIS

38059/8965-61.2012.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARINA LEITE DA CUNHA

34848/4065-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDNA MINOSO

39044/6590-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROBERTO FELIX PECINI

38380/6716-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALUISIO DA C. F. GOMES

36170/3890-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FELIPE NERES DE BARRROS

36385/5217-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE MARIANO CHERUBINI

36347/5047-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VINICIOS FERNANDES LINO

36918/4157-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE J. DE ARRUDA

36892/3782-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON DE OLIVEIRA

38019/11413-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANISIO JOSE FERNANDES

39006/6567-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS ALBERTO VASCONCELOS

35744/4878-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADELAIDE COSTA MEIRA
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38131/11478-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO

37300/5899-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FERNANDES

53210/7255-55.2002.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/NEULACI MARQUES VAZ

37793/6157-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE RAMOS DA CRUZ

36854/4281-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO ROBERTO DE PAULA

36537/3269-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENVINDA RAMOS DO AMARAL EVELHING

38074/11449-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IZAU RABELO DE CARVALHO

36399/5231-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE SANTOS DA SILVA

40807/8675-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/KIRINA SABINO DE MORAES

37567/5430-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

PAULA DE MORAES

37661/5887-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JAIR 

GUIMARAES

38365/5659-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LINDBERG ITELVINO SANTOS

37999/11400-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUZIANO DIAS DE ARAÚJO

40824/8647-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO

37776/5765-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JARI 

GONÇALVES VIEIRA

42273/8604-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ APARECIDO TONIETTI

37204/11378-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROSENI CEZARIA DA SILVA

35557/3665-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DERALDO LOURENÇO SOARES

35766/4336-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EPIFONIO MONTEIRO SILVA

36582/3291-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE

30047/7580-98.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DORIVAL CARVALHO

38749/6730-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE LIMA DE MORAES

83560/5793-58.2005.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO/HERCULANITO 

FRANCISCO DE SOUZA

50688/5524-24.2002.811.0002/CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA-MT/VILSON PINHEIRO

36963/3805-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ILDA 

RODRIGUES

227928/8096-06.2009.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/CASSIO EDINEI CONRADO DA SILVA, CELINO 

FERREIRA DE ALMEIDA

38526/5662-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERNANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

39053/6585-51.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SILMAR SILVA

36679/5977-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IMOBILIARIA LUSO BRASILEIRA

34959/3552-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELSON TEODORO DOS SANTOS

37595/3735-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIAS BATISTA

42822/8265-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SANTALINO BIAS

34956/3550-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

FELFILI

36874/4268-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EVANIRDES SOARES GOMES

36579/3294-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALVIDES ATAIDE GONÇALVES

36013/4700-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALTER SANTANA

37578/5439-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE TOMAZ DE ARRUDA

42711/8221-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DONATA MARQUES MARTINS

37246/6109-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ORLANDO ARRUDA

35695/4880-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HILTON DUTES DE OLIVEIRA

36371/5203-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ AUGUSTO FERRAZ JÚNIOR

39049/6595-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERLIND DE LARA

5206/8661-19.1999.811.0002/O ESTADO DE MATO GROSSO/LUDIVAN 

MARTINS DE ASSIS, JOENIL DE BARROS VIEGAS, EDMAR CAETANO DE 

SOUZA

37652/5880-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDNEIA MESSIAS BROL

35306/4028-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA CONCEIÇÃO ALCANTARA

29895/7052-64.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/PENIEL REPRESENTAÇÕES LTDA, 

MARIA APARECIDA NOGUEIRA

36188/5178-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEMANORTE IND. COM. LTDA

42633/8325-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA NEUZA DA SILVA BARBOSA

37158/11346-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEANDRO FERREIRA PASSOS

30625/11159-88.1999.811.0002/UNIÃO/A LAVAQUI,ARMANDO LAVAQUI

40676/8462-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEONIZIO C. DA SILVA

35563/4812-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SHELL BRASIL S.A. PETROLEO

37547/5410-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PEDRO ATANAEL DE OLIVEIRA

37770/5827-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SIDNEYS. SOBRINHO

51063/5828-23.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/PEREIRA E SOUZA REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, JOÃO BOSCO DE SOUZA

33118/2451-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ISMAR MONTEIRO BRUNO

37169/11355-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DORALICE GOMES DA SILVA

37453/6146-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AMBROSIO ANTONIO DE OLIVEIRA

38485/5598-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALCIONE F. DA SILVA QUEIROZ

36894/3784-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL CERIACO DE ALMEIDA

37444/5547-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELCO TIBURCIO SANTOS ASSUNÇÃO

38099/11460-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIÃO ALVES PINHEIRO

36843/4272-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CARLOS A ALMEIDA

38248/6209-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUELINA FERREIRA BARROS

37467/6137-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE MARIA DOS SANTOS

37970/5859-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIZAEL MORAIS BERZERRA

35666/4828-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JORGINA OLIVEIRA DE SOUZA

35895/4429-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IRAN 

DA SILVA FERNANDES

38804/4537-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EGON ROTH

35177/4210-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WISIS CATARINO DA SILVA
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35740/4674-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

GONZAGA TRAVAINA

113178/8712-49.2007.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/MURILO DOMINGOS

35382/4456-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZINHA DA COSTA BOTELHO

42275/8606-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS MAURICIO

51993/6236-14.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/J M. DE LIMA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

37281/6085-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO F. DA SILVA

39015/4527-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERMINIO FELIX DA SILVA

37881/5736-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIANA F. MEIRA

83552/5785-81.2005.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO/MARTA ELIZA 

VIEIRA GALVÃO

35573/3659-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DAISON JOSÉ SANGALLI

30067/7598-22.2000.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEODIT LUIZA DO ESPIRITO SANTO

37051/6039-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO SATORRO

39009/4525-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESTELA PINTO DE SOUZA

37899/5872-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AUREA FRUTUOSO DE CARVALHO

38317/5650-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEANDRO BENIGNO DA SILVA

42914/8335-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LAERCIO MANOEL DUARTE

36599/3306-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EVERTON AFONSO DE CARVALHP

42757/8213-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LORISVALDO F. DOS SANTOS

38734/6769-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOANA ANGELINA DA COSTA

38033/11424-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM F. DA SILVA

38609/6855-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCOS ANTONIO LEMOS

36407/5238-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FLORESTE

35005/3603-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA APARECIDA DOS SANTOS

20485/2189-65.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 

3ª. REGIÃO/MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

37893/5748-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/CIRO 

MOREIRA DA COSTA

38783/4553-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DALCIR ROSSIN

37174/11357-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA BERNADETE BEZERRA NEVES

40641/8424-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA EUFRASTINA

38531/5666-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GONÇALO MARQUES

38970/6557-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO JACINTO DE MORAES

35546/3681-58.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON DE SOUZA AZAMBUJA

36210/3215-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO TAXI

37868/5724-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA RODRIGUES ALVES

36700/5319-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARIEL MONTEIRO DA SILVA - TITULAR DO CARTÓRIO DO DISTRITO DE 

CAPÃO GRANDE - VG

38411/3770-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PALMEIRAS IND. COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

36058/3867-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUIZA ZUFI ROSE

37742/5804-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

35677/4888-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SIMÃO REINEHR

37721/5783-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PATRICIO VIEIRA

37089/4289-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ENOS ANDRE RIBEIRO FERREIRA

36390/5222-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ATAIR JOSÉ DE CAMPOS

35309/4030-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO SEBASTIÃO DE ARRUDA

33122/2455-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALDA ALMEIDA MUNIZ

37226/6126-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLARO SANTANA DE ALMEIDA

39029/6602-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO WASSEN

37020/6222-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEONIDAS ALVES SANTANA

37063/5377-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IDALIA TERCILIA ADREATA SAVA

36247/5240-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BERNABEL DA SILVA

55895/1960-03.2003.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA, 

REFRIGERANTES NOROESTE S/A, L.M ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES

42733/8235-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO B. COELHO

36754/3182-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDEMIRO CONKO SOBRINHO

36425/5073-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BERNADETE PINTO DE MATTOS

42284/8615-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VERA MARIA FURLAN

42465/8551-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VARZEA GRANDE ADM DE IMÓVEIS

36293/3334-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROBERTO PONTES DA CONCEIÇÃO

42614/8311-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NAZARETE ANTONIA MARTINS

36127/5054-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ODAIR SOARES DA COSTA

37278/6082-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELY DE SOUZA MARQUES FILHA

34973/3572-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE MARINHEIRO NETO

39026/6600-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELFRIDA H. DECKMANN

42629/8322-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/NAIR 

PINTO DELGADO

37143/11334-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO HENRIQUE

37544/5407-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SIXTO RODRIGUES

36608/3314-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAVAN E ANDREOLY LTDA

18414/1159-92.2000.811.0002/UNIÃO/VEREDIANO PEREIRA DAMIÃO

37109/6022-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS 

RODRIGUES LOPES

35529/3663-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

TIGRÃO

37633/3729-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO DUARTE ALECRIM

36053/3903-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA EVANDA DA SILVA

37887/742-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/ELISABETH A.

38560/5678-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRIDA OLGA G. FRANTZ

36551/5566-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JUAREZ DA SILVA

38239/6200-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL AMBROSIO PONCE

38889/4231-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO DA CONCEICAO CRUZ

38136/11481-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WAGNER PEREIRA BOSS

35013/3611-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LM 

ENGENHARIA

37059/5372-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ATALIBIO GONÇALVES

35752/3912-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDIR GUIDIN

35251/4207-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JACINTO DE ALMEIDA ROCHA

33160/2475-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO TAQUES

37435/5540-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LAURO LUIZ AZEVEDO

35938/4770-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RENATO CAPELETTI

37367/5475-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO ALMEIDA DE SOUZA

38443/2519-28.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALCIR MOREIRA COUTINHO

36882/3793-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DOMINGOS NETO

38497/3757-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEVANIR VIEIRA SIMÃO

38738/6783-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEOPOLDINA E. DE MORAES

36911/4150-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BATISTA DA SILVA

38348/6698-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADEMIR C. DA SILVA

38025/11419-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GLAUCIA M. ALMEIDA

37407/5531-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ABAUNA FERREIRA ARAUJO

34733/3461-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CALIXTO PIRES DE CAMARGO

40755/8505-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO ELIZIO ROSA

36070/3882-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALICE MARIA DE J. BORGES

37286/6090-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AROLDO VIEIRA DA SILVA

38701/6774-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

37160/11348-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IVONE MARTINS

36849/4276-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/YOLANDA SPUNELLI LIMA BARROS

40664/8450-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA

37269/6097-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARMANDO CALDA SILVA

39001/6580-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CONSTANTINO ANTONIO DA SILVA

36980/4302-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA

37615/3205-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ILSO 

CORREA

37077/5391-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

MARIA BOTELHO

36743/3173-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DERGAN ANTONIO BARACAT

38823/4530-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

35975/3693-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANSUETO RODRIGUES CORREA

35348/3972-58.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCA PINTO DELGADO

36969/3810-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERCANTE IMOBILIARIA

37884/5739-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIZABETH CASA SSEIS MALHEIROS

38895/4569-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEOCIR EBERLE

38594/6659-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE EDSON PEREIRA GOMES

37487/3854-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSVALDO TAVARES

35194/4411-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EMILE ESBER HADDAD

38768/4560-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MAURICIO JESUS DE SANTANA

38554/6839-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GERMAN ROSEMBERG C. ARDAYA

36467/5111-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE INACIO FERREIRA

40633/8416-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL LEONIR JARECK

37217/6122-12.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO ALVES PONTES

37203/11377-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA GONÇALINA

42487/8553-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO FERREIRA DE OLIVERIA

40667/8453-64.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RUFINO ROSALINO DOS SANTOS

37197/11373-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO FELIX DO NASCIMENTO

35741/4863-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CARLOS ADAMI

39035/6606-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JEANE CAMARGO DA SILVA

37163/11350-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DONATAR. DE ALMEIDA

36594/3302-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA

57455/3224-55.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/JACILDO JOS 'PE DE ALMEIDA

36050/3696-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO DOS SANTOS MUNHEIRO

33110/2443-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/BOM 

ZOM ARMAZINIA AGRO IND. LTDA

35997/4940-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE CICERO DOS SANTOS

34753/3427-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE RODOLFO KOBOLDT MACH

37927/3839-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DA SILVA

36451/5141-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALAM JOSE BARROS FERREIRA DA SILVA

38268/6169-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PINTO DA S. FILHO

37902/5875-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO DE PAULA

36227/3230-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ROBERTO PEREIRA

39050/6596-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL DE SOUZA

37031/6050-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HELDO PEIXOTO GUIMARAES

37733/5795-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO L. M. FRAGE

35371/4450-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NERCY TEREZINHA FACCHIN

36284/4761-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 
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MT/SEBASTIÃO P. DE BARROS

36597/3305-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FAUSTINO A. DA S. FILHO

38866/4505-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TERRAMAT - TERRAPLANAGEM MATOGROSSENSE LTDA

38514/5574-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS DA SILVA ANDRADE

38875/4578-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IMOBILIÁRIA CERRADOS LTDA

37896/5751-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DORALINDA FRANCISCA BORGES

37541/5404-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARMASINA ARAUJO BARBOSA

38352/6697-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BOLIVAR MESSIAS DA SILVA

34971/3570-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIZ 

MARCHEZINI

35952/4960-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADAIR MAZOTTI

38228/6180-15.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO SENA BARBOSA FILHO

35340/4449-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/D. L. 

MIRANDA

237913/17627-19.2009.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/MANOEL ZACARIAS RODRIGUES DO PRADO

37696/11395-69.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO MACEDO DE ARAUJO

38345/5652-78.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON MALHEIROS

38849/4535-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM ANDRE SOARES

38978/6571-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BOSCO SANTANA DA SILVA

38717/6729-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NATAL PALONE

38597/6661-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE MARIA DE PAULA

36273/4758-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VETURINO FRANCISCO DE LIMA

36219/3222-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SILAS CAETANO DE FARIAS

36422/5083-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI

37103/4295-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDMILSON CASTRO SILVA

36994/3800-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS ALBERTO S. DE MELLO

42897/8276-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EUZELIA DE OLIVEIRA

36207/3229-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TUPY ABAD

38231/6183-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL A. DE SOUZA

42611/8309-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HIROSHI INOUE

37469/6139-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSMAR JOSE PIRES

38494/5607-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CURVO

37744/5806-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NORMA ANGELINA DE TESSARO

37922/3835-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VANDERLEY ROKER BAKER

36736/4323-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JESUS GONÇALVES DOS SANTOS

36096/3250-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CONCEIÇÃO E. DE BARROS

35242/3993-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS 

ALBERTO SCARANARO

37430/5536-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JUSCELINO QUEIROZ DA SILVA

37861/5717-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANNE CAROLINE LOPES PEREIRA

40836/8663-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SUELY APARECIDA BRUNO

40655/8406-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM SANTANA DE ARRUDA

36237/3236-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL BATISTA DA SILVA

36140/8406-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM SANTANA DE ARRUDA

36408/5239-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

BENEDITA DA SILVA

36888/3779-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITA MARIA DE AMORIM

36866/4260-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL FERREIRA COSTA

42277/8608-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HUMBERTO CASICAV A

37570/5432-80.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL MARIA RODRIGUES

37964/5853-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO F. JORGE R. DE CARVALHO MALHEIROS

35661/4617-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO EZALTINO DE MOARES

37157/11345-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDIR RAGAZZI

37455/6148-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NATAL P. DO CARMO

38452/5595-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DA SILVA COSTA

36554/3279-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANILDO FERREIRA DA COSTA FILHO

38574/5697-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VILASIA

37028/6047-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDSON GONÇALVES COTA

38981/6562-08.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NADIR E. CARDOSO

 39021/4516-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO BENEDITO ROSA

35720/4857-72.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS TADEU VITORIA ALBERNAZ

38077/11452-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BRIGIDA ASSIS DE FIGUEIREDO

37492/3855-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON TERUO KOBAYASHI

98426/7750-60.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ANTONIO PACOLA

37554/5417-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CIRIACO G. DA SILVA

38364/6701-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA JOSE/LUIZ DA 

SILVA

40526/8344-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EMITA FRANCISCA E. DE MIRANDA

39003/4522-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL B. DA SILVA

37962/5851-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ROSANGELA MARQUES POSCA

42804/8249-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FATIMA SANTANA BENEVIDES

35709/4679-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVINA VAZ LEAL

38558/5676-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDA MARIA FERNANDES

65127/1272-07.2004.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/TAKAHASHI & BORTOLETI LTDA ME, NOELI BORTOLETI 

TAKAHASHI, PAULO SHOJI TAKAHASHI

38116/11468-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS

37584/3860-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARACOL COM. DE PEÇAS E MOTORES LTDA

36302/3340-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCIA LUIZA DA SILVA
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37641/3738-76.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO PERES

89809/10571-71.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/ANTONIETA DA COSTA RIBEIRO

38022/11416-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS CANDIA AZEREDO

37317/6075-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IVONE GONÇALVES

40600/8375-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VARZEA GRANDE ADM DE IMÓVEIS

40609/8414-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDIMAR MOREIRA DE ALBUQUERQUE

40666/8452-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GREGORIA ALEXANDRINA DE CAMPOS

42511/8581-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO FERREIRA DA SILVA

37140/11332-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE NICETE FERREIRA

36222/3224-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HEITOR STAMATO FILHO

36097/3251-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALMALRI O. DE ARAUJO

40678/8464-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL FRANCISCO FERREIRA

36723/4313-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMICIA P. DE CAMPOS

37336/5459-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ELIAS VARSELLA

37948/5839-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALBINO DA SILVA

37753/5813-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE LOPES DA SILVA

38243/6204-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OTILIA DA CUNHA DE ABREU

37104/4296-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/NILA 

MARQUES DE ARRUDA

38309/5648-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEOCLIDES CASSOL

36825/5918-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARIBERTO DEOCLECIO DA SILVA

38791/4545-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM PEDRO COELHO

36542/3278-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HAROLDO E DATOMO CANAVARROS

33129/2462-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DERALDO LOURENÇO SOARES

89180/10346-51.2005.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/MARILZA FREITAS E SILVA

50953/5658-51.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/S.S. REPRESENTAÇÕES LTDA, PAULO 

SOSTER

89101/10775-18.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSE ROBERTO NASCIMENTO

270846/11208-12.2011.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRC-MT/ERNESSOM DE OLIVEIRA 

MIRANDA

295177/15385-82.2012.811.0002/AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

- ANAC/REEI AVIONICOS - REPARO DE EQUIP. E INST. LTDA

259743/18748-48.2010.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSE FELICIO ALVES

261135/2143-90.2011.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/RODOLFO ROSSI

42724/8231-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/REGINALDO ANTONIO DA SILVA

98578/7816-40.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

103518/12228-14.2006.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE MT - CRC-MT/ALINE DOMINGAS DE MORAES

3 0 8 9 1 3 / 4 8 9 9 - 0 4 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUAL/BRANDÃO & CIA LTDA, CARLOS DEODALTO SALLES FILHO

36905/5995-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FEITOSA MAGALHÃES

308390/4351-76.2013.811.0002/FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MEIRELES 

COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA EPP

269628/9128-75.2011.811.0002/FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO/CANETE & ARANTES CANETE LTDA, ERNESTO NUNES 

CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

40659/8410-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VITALINA RODRIGUES DA SILVA

37263/6099-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIA DA COSTA MOYA

38319/5630-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NILZA ANTONIA CAMARGO

37290/5894-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GONÇALO PEREIRA DA SILVA

42606/8305-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GETULIO SAMPAIO ALCANTARA

38132/11479-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVENTINO ANTONIO DE SILVEIRA

37325/6063-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PEREIRA COSTA

37843/3826-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LINDOLFO SOARES DA SILVA

36949/4248-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALDEMIR RAFAEL

38840/6674-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELISABETH A

37559/5422-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARINA LEITE DA CUNHA

37850/4232-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DIAS FERRAZ

36614/3320-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JUSTINO SALES DA SILVA

35681/4721-75.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDSON REVERSO PEREIRA

36354/5186-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA/WALDIR CARDOSO 

RESENDE

36779/4136-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JUSTINO L. DA SILVA

36745/3175-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARTHA BEATRIZ FORTES

35961/3691-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JURANDIR CASTELO BRANCO

33104/2409-29.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/COMERCIAL R. MOREIRA LTDA

36648/5329-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CLAUDEMIR ROQUE DE SOUZA

38628/6748-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JANE MARIA DA SILVA MEDEIROS

38822/6613-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO CEZAR BETTIN

89855/10592-47.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/OSCAR JARDINI

35800/3369-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TECNICA ENGENHARIA LTDA

38729/6764-82.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO DE PAULA

260059/19311-42.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/MARIO GERVASIO FERREIRA

90561/11501-89.2005.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/JOSÉ ROBERTO BERTASSO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 209662 Nr: 5410-75.2008.811.0002

 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: A. S. C. DA S. REP/ PELA SUA GENITORA ANDRÉIA 

FIGUEIREDO CARRARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BESSA MIRACHI - 
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OAB:15.119, KALINKA VALESKA DE JESUS - OAB:10.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fl. 380/381 e determino, seja a 

devedora intimada para efetuar o pagamento da custa e taxa judiciária. 

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.Por medida de 

celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação/mandado (Ordem de  Serv i ço  n . º 

2/2017/DF).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 3 de 

março de 2020. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do 

Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372865 Nr: 21467-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDLS, JDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 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 1 (um)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 Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394331 Nr: 7975-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGAR, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 1 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 Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405211 Nr: 14044-16.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA LISBOA, LUIZ 

GONZAGA DE BARROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, GONÇALO DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:25.427/O

 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 1 (um) 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 Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266981 Nr: 5541-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC, THAMIRES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DA SILVA CARVALHO JUNIOR, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 1) INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DO DÉBITO PRETÉRITO, correspondente ao(s) mês(es) de 

JANEIRO/2017 a AGOSTO/2017, no valor de R$ 2.984,78 (dois mil 

novencentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) com os 

acréscimos legais e custas processuais, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido. O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC). 2) INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para pagar, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, a 

quantia de R$ 9.452,40 (Nove mil duzentos quatrocentos e cinquenta e 

dois reais e quarenta centavos), referentes aos meses de 

SETEMBRO/2017 a JULHO/2019, mais as parcelas que se vencerem no 

curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO. Advertindo-o que caso não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apre¬sente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), aplicando-se, no que 

couber, o disposto no art. 517. Somente a comprovação de fato que gere 

a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Não 

havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Despacho/Decisão: Vistos.I- Ante a dificuldade de localização do 

requerido para intimação, defiro sua intimação por edital, conforme 

requerido às fls. 85/86, com prazo de 30(trinta) dias. II- Se decorrido o 

prazo de citação editalícia sem defesa do requerido, nomeio, desde já, 

curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA univag, para 

apresentar defesa no prazo legal, em conformidade com o artigo 72, inciso 

II do CPC.III- Conste do edital de citação o valor do débito atualizado às fls. 

88/vº.IV- Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Pires de 

Camargo Machado, digitei.

Várzea Grande, 04 de março de 2020

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 10378-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBF, ACF, SBDC, NSBDC, NBQF, VQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:MT 7.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, IVONI ALVES DIAS - OAB:13.310

 Vistos.

I- Intimem-se os requeridos, pelo Dje, via seus patronos, para que se 

manifestem acerca do pedido de desistência formulado em audiência, no 

prazo legal.

II- Após, decorrido o prazo, volte-me concluso. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA MARA DE MORAES OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REU)

 

PROCESSO : 1002114-13.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste nos autos sob pena de extinção. Várzea 

Grande/MT, 5 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004988-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO : 1004988-68.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito sob pena de extinção. Várzea Grande/MT, 5 de março 

de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020076-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TAUBE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

JONES XAVIER DE CAMPOS (HERDEIRO)

JADER XAVIER DE CAMPOS (HERDEIRO)

K. L. X. D. C. (HERDEIRO)

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1020076-78.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sr. Elzira Taube Xavier de Campos, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias, observando integralmente o disposto no art. 620, do CPC. 

Diligencie-se a Inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de 

promover a juntada aos autos, da comprovação da inexistência de 

testamento deixado pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se 

para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, legatários, 

a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver 

menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do 

CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação 

do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer 

aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas pela 

Fazenda Pública. Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. 

A Inventariante deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos 

gerais da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente 

atualizadas. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020354-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

JOSE PAULO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

JOSELINA DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

EMERSON JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

CLOTILDES DE ARRUDA CURADO (REQUERENTE)

JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

MARIA JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE CAMPOS CURADO (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1020354-79.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Postergo a 

análise do pedido de AJG para após a apresentação das primeiras 

declarações. Nomeio Inventariante a Sra. Clotildes de Arruda Curado, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a inventariante, junto à Central 

de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no 

artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A 

avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto 

e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a 

Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) 

e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear 

aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. Após, 

intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000207-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. A. R. (REQUERENTE)

J. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. R. (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1000207-32.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o endereço correto do requerido, com a finalidade de cumpri a 

determinação. Várzea Grande/MT, 5 de março de 2020. Nercy Anchieta 

Gestora Judicial
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412070 Nr: 17837-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLO, PBLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:MT 12.721

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas:

 (xx)Intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

sobre o cumprimento do acordo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409267 Nr: 16276-98.2015.811.0002

 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: ANDREA BORTOLOMEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, “in fine”, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Os valores existentes em conta bancária 

deverão ser partilhados no processo apenso. Traslade-se cópia do ofício 

nº. 07/2016, oriundo do Banco do Brasil, de fls. 42, para a ação de 

Inventário em apenso, bem ainda cópia desta sentença.P. R. I. Isentos de 

custas, eis que defiro a AJG (fls. 08, item “1”).Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 04 

de Março de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 267441 Nr: 6192-77.2011.811.0002

 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: ANDREA BORTOLOMEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANE BORTOLOMEDI, 

GABRIEL BORTOLOMEDI MONÇÃO, FRANCISCO RONE MONÇÃO, EDSON 

BORTOLOMEDI RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:MT 14.688, THIAGO VICTOR SOUSA PIO - OAB:22.670

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada aos 26/04/2011 (fls. 05).

O processo pertence à META 02 do CNJ, merecendo, portanto, celeridade 

em sua tramitação.

Intime-se a Inventariante, por seu patrono, para apresentar as últimas 

declarações e o plano de partilha, incluindo o saldo bancário existente no 

Banco do Brasil.

As certidões negativas de débito devem ser atualizadas.

Vindo aos autos, diga a Fazenda Pública Estadual, eis que alterado o plano 

de partilha após a apresentação original.

 Após, conclusos para sentença.

 Os herdeiros devem estar representados nos autos.

A Inventariante possui mais de um Advogado, devendo apresentar a 

revogação de poderes ao causídico (fls. 134).

O herdeiro Gabriel não está representado nos autos, o que deverá ser 

feito para a homologação de partilha consensual.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 04 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325083 Nr: 21468-80.2013.811.0002

 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: NILZA TAKAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 21468-80.2013.811.0002, 

Protocolo 325083, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441719 Nr: 7626-28.2016.811.0002

 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: VDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão, nos termos em que 

requerido e deferido.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007308-86.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GONCALO LEITE MOREIRA REU: BANCO PAN Vistos... Por se 

tratar de documento imprescindível, determino a intimação da parte autora 

para que no prazo de quinze dias, junte cópias do documento pessoal, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439983 Nr: 6785-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YNF, JOVENINA ROSANGELA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:29.761/GO, JOÃO NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17.947/MG

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 6785-33.2016.811.0002 – (Cód. 439983)

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: JOVENINA ROSANGELA DO NASCIMENTO, 

REPRESENTANDO A Y.N.F

PARTE REQUERIDA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

INTIMANDO(A, S): JOVENINA ROSANGELA DO NASCIMENTO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART.485, II DO 

CPC, pois este encontra-se paralisado há mais de um (1) ano, devendo 

para tanto PROMOVER ANDAMENTO AO FEITO.

Várzea Grande - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Eucaris Taques Pereira

 Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº

 Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8400.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293496 Nr: 13478-72.2012.811.0002

 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: RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 13478-72.2012.811.0002 – (Cód. 293496)

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS

PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTO GONÇALVES RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da 

expiração do prazo deste edital, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART.485, II, DO CPC, pois este 

encontra-se paralisado há mais de um (1) ano, devendo para tanto 

promover andamento.

Várzea Grande - MT, 2 de março de 2020.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº

 Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8400.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 412626 Nr: 18116-46.2015.811.0002

 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: CAMILA CRISTINA MINDURI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo n° 18116-46/2015 (Cód. 412626)

Vistos...

O pedido de habilitação de crédito já foi determinado às fls. 91 em 

agosto/2018.

Assim, considerando o decurso do lapso temporal, expeçam-se novas 

certidões com o débito atualizado, conforme requerido na petição retro.

Feito isso, não havendo manifestação da devedora, voltem-me conclusos 

para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 426012 Nr: 25165-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SUEO ISHIWATARI JUNIOR, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Processo nº 426012

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por SUPERMERCADO 

PAULISTA LTDA., devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. e JOÃO SUEO ISHIWATARI JUNIOR, também 

qualificados.

Realizado o bloqueio via Bacenjud, o devedor comprovou o pagamento às 

fls. 210/211 e requereu a liberação dessa importância.

 Tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de sentença 

foram satisfeitos, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor bloqueado em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 214/215, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Quanto aos valores depositados pelo devedor, por estarem em duplicidade 

expeça-se o necessário em favor da instituição financeira.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 405544 Nr: 14249-45.2015.811.0002
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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: ROZEMAR DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DE AMAZONIA LTDA, 

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:MT 16.943-A

 Processo n° 14249-45/2015 (Cód. 405544)

Vistos...

O crime de desobediência foi sobejamente demonstrado diante da inércia 

do representante legal do Consórcio Banco Bradesco, de forma que 

determino a extração das cópias de fls. 179, 181, 181-v, 182, 191, 192, 

192-v e 193 para encaminhamento ao Ministério Público a fim de serem 

tomadas as providências devidas.

Considerando a dificuldade na obtenção de tais informações, 

considerando que são aguardadas desde fevereiro/2018, oficie-se ao 

Detran para, acaso constem em seu sistema, presta-las. Consigne-se o 

prazo de 30 (trinta) dias para resposta.

Juntado o documento nos autos, às partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 343663 Nr: 10813-15.2014.811.0002

 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: RENATA COSTA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT 9.764-A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT, GISELLE PAULO 

SÉRVIO DA SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142452/SP, THIAGO PEIXOTO ALVES - 

OAB:301.491-A/SP

 Indefiro o pedido de intimação das devedoras para pagamento dos 

honorários sucumbenciais, pois mesmo que formados após a 

recuperação, em sentença judicial, referem-se à dívida objeto da lide, de 

forma que devem respeitar a ordem cronológica de créditos, na condição 

de preferência por possuírem natureza alimentar.Nesse sentido, de 

recentíssima decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, cito a 

seguinte ementa:REsp 1851770/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).Expeçam-se 

certidões de crédito em favor da credora e seu patrono, conforme 

requerido na petição retro.Assim feito, considerando a novação da dívida, 

voltem-me os autos conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 380307 Nr: 26931-66.2014.811.0002

 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: MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo nº 26931-66/2014 (Cód. 380307)

Vistos...

Ao réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a atualização 

dos cálculos de fls. 208/209.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 302213 Nr: 23035-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANNA CATHARINA JORGE DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Processo nº 302213

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por WANNA 

CATHARINA JORGE DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificada nos autos, 

em desfavor de AMERICEL S/A, também qualificada.

Realizado o bloqueio da integralidade da dívida (fls. 117/119), e decorrido 

o prazo sem impugnação da devedora. O credor, em contrapartida, 

concordou com o depósito, pediu o levantamento e a extinção do 

processo.

 Diante do exposto, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pela devedora, que deverá ser 

intimada para comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias com 

base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas à 

margem da distribuição em seu nome e lastrear eventual Execução Fiscal.

Expeçam-se alvarás de levantamento, conforme requerido às fls. 120/121.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 319959 Nr: 16338-12.2013.811.0002

 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: ANA MARIA DELGADO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216, THIAGO VICTOR SOUSA PIO - OAB:MT 22.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 16338-12/2013 (Cód. 319959)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 
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do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403271 Nr: 13052-55.2015.811.0002

 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: LAURA BEATRIZ RODRIGUES ALVES, DANIELLY 

CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHILLIES PINK LTDA ME, MAITÊ CRISTINA 

PEDROSO, PEDRO CESAR DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS BRIGANO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 13052-55.2015.811.0002 – (Cód. 403271)

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: LAURA BEATRIZ RODRIGUES ALVES E DANIELLY 

CORREIA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: BANCO DO BRASIL S/A

INTIMANDO(A, S): DANIELLY CORREIA DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da 

expiração do edital, PROMOVER ANDAMENTO NO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, conforme o art. 485, II, CPC, pois este encontra-se paralisado 

há mais de 1 (um) ano, devendo para tanto, dar andamento na ação.

Várzea Grande - MT, 2 de março de 2020.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº

 Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404358 Nr: 13524-56.2015.811.0002

 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: LUIS PAULO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:MT 18.609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.662/0, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 Certifico que os embargos foram tempestivos. Impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para manifestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 383566 Nr: 1121-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MIRANDA FRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 17.727-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.264

 Processo n° 1121-55/2015 (Cód. 383566)

Vistos...

Intime-se a devedora para manifestar-se sobre a petição retro, em 

especial, quanto ao saldo remanescente, pena de acréscimo de multa e 

honorários de 10% sobre o débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 340172 Nr: 8084-16.2014.811.0002

 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: E.C. NOVAES - ME, ENEZIO COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F. NUNES - ME, GERALDO FERNANDES 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA 

FONSECA - OAB:11.841/MT

 Processo nº 8084-16/2014 (Cód. 340172)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 281239 Nr: 25179-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:MT 7.993-B

 Processo n° 25179-64/2011 (Cód. 281239)

Vistos...

Providencie-se a alteração do polo ativo para constar como credor o 

ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e o Patrick Alves 

Costa (no tocante aos honorários sucumbenciais), e no polo passivo 
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Carlos Pedro Medrado Luz, devendo ser também alterados seus patronos.

Em face da inércia do devedor, aplico-lhe multa e honorários advocatícios 

em 10%.

Intimem-se os credores para atualizar a dívida e requerer as diligências 

que entender devidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 410372 Nr: 16824-26.2015.811.0002

 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: LEANDRO ACENDINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Processo n° 16824-26/2015 (Cód. 410372)

Vistos...

Aos autores para manifestar-se sobre a certidão de fls. 74, bem como, 

providenciar meios para citação dos confinantes.

Após, já havendo manifestação das Fazendas Públicas, conclusos para 

saneamento e designação de audiência instrutória.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 418233 Nr: 21124-31.2015.811.0002

 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: MARCOS DA CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARVALHO RACHID - 

OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT 17.298-A, EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:

 Processo n° 21124-31/2015 (Cód. 418233)

Vistos...

Vendido o automóvel objeto da lide a terceira pessoa, aparentemente em 

abril/2017, o autor estranhamente não informou tal circunstância nos 

autos, sendo a notícia trazida à lume pela corré Ford Motor.

Entendo não se tratar da perda do objeto, considerando que as provas 

dos fatos poderão ser produzidas por outros meios e tanto pelo autor 

quanto pelas rés, nas defesas de suas teses.

Considerando a impossibilidade de periciar o automóvel, intime-se o Sr. 

Perito para informar quanto à possibilidade em realizar prova pericial 

indireta na documentação dos autos e o que mais as rés tiverem em seu 

poder. Consequentemente, por entender a diminuição de dificuldade da 

diligência, assim como, do tempo necessário a sua realização, deverá 

diminuir sua proposta de honorários caso tenha interesse em realizar a 

prova.

Antes, porém, faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

alterar ou apresentar novos quesitos, condizentes com a condição fática 

atual.

Decorrido o prazo e havendo ou não manifestação das partes, intime-se o 

Sr. Perito via e-mail.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 419515 Nr: 21753-05.2015.811.0002

 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: JOSE ERICIO CORREA PAIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018).Decorrido o prazo recursal 

e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea 

Grande-MT, 04 de março de 2020.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 427832 Nr: 26163-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, IVONDENIL PIO DA SILVA, DEBORAH KERR 

SOARES DE JESUS, DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

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

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA F. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 26163-09/2015 (Cód. 427832)

Vistos...

Defiro como requer.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande -MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 433635 Nr: 3183-34.2016.811.0002

 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: WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 281 de 338



ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

s u s t e n t o  p r ó p r i o  o u  d e  s u a 

família.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 04 de março 

de 2020.Ester Belém Nunes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 448799 Nr: 11301-96.2016.811.0002

 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: ISMAEL SILVA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a ré ITAÚ SEGUROS S/A ao 

pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência 

e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, 

do novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea 

Grande-MT, 04 de março de 2020.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 290845 Nr: 10490-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209/A

 Processo n° 10490-78/2012 (Cód. 290845)

Vistos...

Ao Contador Judicial para atualizar e corrigir os cálculos, se atentando ao 

despacho de fls. 175, ou seja, quanto aos depósitos realizados pelo 

devedor, com os respectivos abatimentos.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o retorno dos cálculos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 385664 Nr: 2433-66.2015.811.0002

 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: ADALTO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437/O, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 2433-66/2015 (Cód. 385664)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por ADALTO DE 

SOUZA SILVA em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A CEMAT.

Em face do que consta às fls. 203/204, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem a extinção do 

feito.

DESSA FORMA, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do 

art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, em 

consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, 

“b” do NCPC.

 Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 380038 Nr: 26750-65.2014.811.0002

 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: PAULO BROIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 26750-65/2014. (Cód. 380038)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 441744 Nr: 7644-49.2016.811.0002

 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: IZABELLA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que 

arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 

§ 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do 

Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018).Decorrido o 

prazo recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

a n o t a ç õ e s . P U B L I Q U E - S E . I N T I M E - S E . C U M P R A - S E . ( A s s i n a d o 

digitalmente)ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015791-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ACACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROBERTO PERTINHEZ OAB - SP229154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVAL ROBERTO BARRETOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011961-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BOSCARDIN & CIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JULIAO EVANGELISTA OAB - PR06261 (ADVOGADO(A))

JORGE VICENTE SIECIECHOWICZ NETO OAB - PR31847 (ADVOGADO(A))

TATIANA BERTUOL DE OLIVEIRA SIECIECHOWICZ OAB - PR31376 

(ADVOGADO(A))

JOSE CID CAMPELO NETO OAB - PR65145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CAVOL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOUZA BOCHNIA OAB - PR10599 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008172-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATIVIDADE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005091-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA MAGALHAES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E G DE OLIVEIRA ZALEN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003359-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVICON CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR NOVAMENTE AS GUIAS E COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS, UMA VEZ 

QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS ESTÃO ILEGÍVEIS. VÁRZEA GRANDE, 

5 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006879-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALBERTO TASCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILA MARIA DA SILVA BRAZ (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006879-22.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora requer pelos benefícios da 

justiça gratuita, todavia não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para 

informar sua profissão e trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, até mesmo para análise acerca da viabilidade da 

concessão de parcelamento das custas e taxas, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 

290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 04 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293739 Nr: 13734-15.2012.811.0002

 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: VALDEMIR DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARTELLI, DARCY MARTELLI, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:9817/A, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 9816/A

 INTIMAÇÃO para o advogado JOELSON ELEUTÉRIO GOMES, OAB/MT 

21.893-O, DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

tendo em vista ter extrapolado o prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311455 Nr: 7537-10.2013.811.0002

 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: LUCIA DE OLIVEIRA DA CRUZ, LUCIANA DE OLIVEIRA 

DA PAZ, ELENICE OLIVEIRA PAZ, ALCINDO FLORENTINO DA PAZ, 

ELINALDO PAZ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:MT 25.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca do pagamento da 

condenação de fls. 207

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344371 Nr: 11385-68.2014.811.0002

 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: VILMA TESOURA CAMPOS, NELCINA RODRIGUES 

CARVALHO, CLACI SOUZA LIMA, ANA EGIDIA UNTRA, ROSINETE 

RODRIGUES DA SILVA, ANAIR BOF, ROSA ALVES DA SILVA, HILDENEZ 

RODRIGUES MELOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, LUCILA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Intimação do autor, para, no prazo de 10(dez) dias, informar o atual 

endereço da requerida Terezinha Maria de Santana.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395562 Nr: 8820-97.2015.811.0002

 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: MARCONDES LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Intimação das partes, da perícia designada para o dia 18 de abril de 202o, 

às 10H:00min, no consultório do perito, Dr.João Baçan, localizado na Rua 

Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, para cumrimento do mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449213 Nr: 11511-50.2016.811.0002

 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: LEONIR JANDRES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT 17.298-A, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 Certifico que, a parte requerida apresentou o recurso de apelação de fls: 

269/279 no prazo Tempestivo. Intimo a parte autora para contrarrazoar no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347212 Nr: 13608-91.2014.811.0002

 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: VALE DO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, ISAC 

MARTINS CAMPOS, MARIO TADASHI SUGUISHIMA, JOSE CARDOSO DE 

CARVALHO, ROBERTO MORALES GUARALDI, ROSELI APARECIDA 

FERREIRA MORALES, ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA, SIMONE FRANCO 

LOPES DE OLIVEIRA, ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ, TIAGO WALTIDES 

GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4.611-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RAFAEL LEPRE 

DE OLIVEIRA - OAB:MT 17.499/O

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado de 

Citação do Senhor Isac, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Intimação das partes da pericia designada para o dia 23 de março de 

2020, às12H:30min, no balcão do Foro da 2ª secretaria Cível da Comarca 

de Várzea Grande-MT. O requerente deverá comparecer munido de todos 

os documentos oficiais de identificação que possuir, para que sejam 

fotografados .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226063 Nr: 6328-45.2009.811.0002

 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: ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA -ME, 
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ACONCHEGO COLCHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E 

COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO 

- OAB:OAB/MS 11.336-B, WELLINGTON ALBUQUERQUE ASSIS TON - 

OAB:OAB 13331 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 731/7583 

apresentado pela autora, foi interposto no prazo legal.. Em sendo 

assimintino aparte requerida para contrarrazoar em 15 dias NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427444 Nr: 25931-94.2015.811.0002

 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 SOARES DE AMORIM PLACIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA RENT A CAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VILLELA BASSETTO - 

OAB:, ISABELLA ALVES SARSUR - OAB:132993, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:MG/88.304

 Intimo a parte autora para manifestar-se e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de REITERAR a intimação da executada para que 

aporte, no prazo de 05(cinco) dias, 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 

(depósito de ID 10050095), nos termos da sentença de Id 15249224, sob 

pena de arquivamento do feito. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPHOSCOND, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, MOTEIS, 

POUSADAS, HOSPEDARIAS, DORMITORIOS, KIT NETS, APARTS. HOTEL, 

BUFFET, CHOPERIAS, DRIVIN- (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para que promova o 

depósito do valor integral a título de honorários periciais, consoante 

determinado na decisão de ID 26254820 e valores definidos no ID 

28261974. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009302-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Munil da Silva Taques (REU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando que a requerida Hospital Beneficente Santa Helena 

limitou-se a efetuar o depósito de apenas R$ 1.875,00 a título de 

honorários periciais relativos a sua cota parte, diversamente do 

determinado por este Juízo, bem como dos valores apresentados no ID 

25427685, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte em questão 

para que promova o depósito do valor remanescente relativo à sua cota 

parte. Nada sendo manifestado, promova-se a remessa dos presentes à 

conclusão para conhecimento e deliberação. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527337 Nr: 2765-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E BARBOSA LTDA, WILZA 

BARBOSA, VALDECIR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 79/81 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419875 Nr: 21939-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B SAMPAIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4.695/ M/T, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:OAB/MT 

17.652, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:8.004/MT, JULIANA FURLAN LENCI - OAB:257911/SP, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, THAÍS CUNHA DA 

SILVA EGUES - OAB:OAB-MT 23274E

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção.
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 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276756 Nr: 20246-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERREIRA BARBOSA - EPP (REI 

GRÃOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA), MARCOS BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316689 Nr: 13053-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO VALERIO DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS E CARVALHO CONSULTORIA LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398288 Nr: 10429-18.2015.811.0002

 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: CRISTIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240285 Nr: 1615-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA ROKEMBACH BLEICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIR ROBERTO WEBER, MARCIR NORBERTO 

WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR, JERIEL DOS PASSOS - OAB:56.865/PR, JOILSON 

DIMAS LEITE C. PRATES - OAB:4698/MT

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 578, realizei a impressão das pesquisas 

realizadas junto aos sistemas Renajud e CCS, conforme extratos em 

anexo.

Dessa forma, manifeste o exequente o que entender de direito e 

oportunamente venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 3363-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERCEM COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS EMPREGADOS EMPR. ENERGIA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 18/02/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia, cujo prazo legal para 

devolução já se encontra extrapolado.

 Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente 

data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). 

ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES a respeito da necessidade da 

devolução dos autos em questão, sob pena de adoção das medidas 

pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346486 Nr: 13016-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA EGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:MT 15.488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - OAB:OAB/MG 

101.330

 Vistos,

Ana Maria Egues Ribeiro promove o presente cumprimento de verba 

sucumbencial em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, 

visando recebimento do valor fixado nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Devidamente intimada, a executada nada manifestou, razão pela qual a 

exequente requereu a penhora online de valores existentes em contas 

bancárias de titularidade da executada (fl. 360/363).

Às fls. 385/392 foi realizada a penhora do valor de R$ 26.404,21 (vinte e 

seis mil quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos), sendo que a 

parte executada manifestou concordância com o valor penhorado e 

requereu a extinção do feito à fl. 393.
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Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos se serviu para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em face de ambas as partes. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento do valor 

penhorado nos autos.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 27 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27567 Nr: 5751-82.2000.811.0002

 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: Airton Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATIFE HASSAN OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629, Thaís 

Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabricio de Souza - 

OAB:5.480-MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Airton Batista 

Ferreira em desfavor de Latife Hassan Okde, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, com a 

consequente extinção do feito (fl. 685).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, tendo em 

vista o acordo celebrado entre as partes à fl. 685.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Eventuais custas pela parte executada e verba honorária na forma 

pactuada.

Deixo de determinar a expedição de alvará em favor do exequente relativo 

a penhora de fl. 598, tendo em vista que o valor já foi por ele levantado 

através do alvará expedido à f. 635.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 02 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75168 Nr: 7644-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:0641/MT

 Vistos.

Defiro a expedição de certidão nos termos do art. 828, do CPC, mediante o 

pagamento da taxa correspondente, devendo ela ser entregue ao 

exequente a qual se incumbirá de realizar o a averbação no registro do 

imóvel competente.

Por fim, venha o exequente, em 15 (quinze) dias, aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 5342-33.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DO ÓLEO LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ 

PEREIRA DOS SANTOS, EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO SILVIO AFFONSO ENNES - 

OAB:, LUIS FERNANDO AMANCIO DOS SANTOS - OAB:, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 .Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei pesquisa junto ao sistema 

Renajud e constatei que os veículos registrados em nome da primeira 

executada possuem restrição de roubo, conforme se observa dos 

extratos em anexo, razão pela qual se torna inviável a constrição dos 

bens.Já o veículo registrado em nome do executado Edar Elias possui ano 

de fabricação de 1974, ou seja, são demasiadamente antigo, bem como 

possui restrições de circulação, transferência e licenciamento lançada por 

outros juízos. Dessa forma, a fim de evitar atos desnecessários, entendo 

prudente a intimação da exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, se realmente possui interesse na penhora do referido 

veículo.Por fim, efetuei a penhora através do sistema do veículo I/MMC 

Pajero SP 4x4 Se, placa IZZ-1234 de propriedade da parte executada José 

Pereira dos Santos, descritos no extrato em anexo. Por ora, fica nomeado 

o possuidor como depositário, dispensadas outras formalidades.Servirá a 

presente decisão, em conjunto com os extratos do sistema do RenaJud, 

como termo de penhora, independentemente de outra formalidade (art. 

845, § 1º, CPC).Intime-se o executado José Pereira dos Santos para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da penhora, na pessoa de 

seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos (art. 841, 

CPC).Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, 

autorizada a utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 

871, IV, CPC), bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou 

alienação do móvel.Após, intime-se novamente a parte executada para 

manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que 

deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os 

documentos pertinentes, sob pena de rejeição.Oportunamente venham-me 

os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27915 Nr: 6097-33.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. ALMEIDA AÇOUQUE M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Roberto de Souza - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a determinação contida na decisão de fl. 241 não foi 

devidamente cumprida pela parte exequente, concedo no prazo de 15 

(quinze) dias, para que aporte aos autos matricula atualizada dos imóveis 

penhorados nos autos, sob pena de indeferimento do pedido de 

adjudicação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.
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Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106439 Nr: 2589-35.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRECI VIERA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELISIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:MT 9.141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Vistos.

Venha à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de 

cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270934 Nr: 12188-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI, RODRIGO GERALDO 

RIBEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELISIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Vistos,

Considerando que a parte exequente atua em causa própria determino a 

sua intimação via DJE para que proceda 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.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 237733 Nr: 17509-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA ALCOPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR GONZAGA NETO - 

OAB:10.937/DF, ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:DF 39.684, 

LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB:41258, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A

 Vistos,

Massa Falida da Alcopan – Alcool do Pantanal Ltda. promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor Enegisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia Elétrica, visando o cumprimento da obrigação 

imposta nos autos.

 Após o trânsito e julgado da sentença proferida nos autos a parte 

exequente pugnou pela intimação da parte executada para realizar o 

pagamento do valor de R$ 1.829,53 relativo a verba honorária e a emissão 

de novas faturas referente ao período de junho de 2009 a agosto de 2012.

Devidamente intimada a executada informou o depósito do valor de R$ 

1.856,18 à fl. 452, sendo que a parte exequente manifestou concordância 

com o valor consignado em juízo à fl. 460.

Em seguida às fl. 487/519 e 544/545 a parte executada comprovou nos 

autos a emissão das faturas referente ao período de junho de 2009 a 

agosto de 2012.

A parte exequente foi intimada para manifestar a respeito do cumprimento 

da obrigação de fazer, sob pena de o seu silêncio valer como quitação, 

porém a parte exequente nada manifestou.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado nos autos serviu para adimplir o débito sub judice.

Ainda, no que diz respeito a obrigação de fazer, a parte exequente apesar 

de devidamente intimada nada manifestou acerca das faturas emitidas 

pela executada, o que acarreta presunção tácita quanto o cumprimento da 

obrigação.

Posto isso, declaro extinta as obrigações de pagar e de fazer invocadas 

nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei 

(art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba 

honorária nesta fase.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299112 Nr: 19691-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAL IMOBILIÁRIA (EMPREENDIMENTOS 

N. S. DA GUIA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Nascimento Rodrigues - 

OAB:25772, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8.938, HELLEN JANE PEREIRA LEITE SILVA CAMPOS - 

OAB:17629/MT, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:MT 10.216

 .Devidamente intimada à parte executada nada manifestou, conforme se 

observa do teor da certidão de fl. 160.Pois bem, considerando que os 

documentos de fls. 149/158 indicam que o valor de mercado do imóvel 

ultrapassa o valor fixado na sentença proferida nos autos e aliado ao fato 

de que a executada nada manifestou acerca das avaliações 

apresentadas pela parte exequente, fixo o valor devido pela executada em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

a partir do evento danoso (setembro de 2008), aplicando-se juros de mora 

de 1% a.m. a partir da citação (07/04/2014 – fl. 42), ficando o título 

liquidado no presente cumprimento de sentença.Dessa forma, determino 

que a exequente, no prazo legal, aporte autos planilha atualizada do débito 

exequendo observando o acima fixado.Com o aporte dos cálculos, 

intime-se a devedora por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação de acordo com os cálculos a serem 

apresentados, 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.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 288 de 338



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434056 Nr: 3479-56.2016.811.0002

 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: LUCIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela parte devedora.Intime-se o devedor MT House Negócios 

Imobiliários, através de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 100, 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 exequente 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.  Int ime-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333918 Nr: 2477-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDIT. NÃO 

PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICCARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 181, tendo em vista que os documentos de fl. 23 e 

31 não são claros ao indicar a data em ocorreu a inclusão do nome da 

autora no banco de dados do Serasa, pois apenas consta a indicação de 

data de 26/08/2010 não se sabendo que esta corresponde a data da 

inclusão da negativação ou data de vencimento do débito declarado 

indevido.

Dessa forma, certifique a Secretaria se houve resposta ao ofício expedido 

à fl. 180.

 Caso negativo, determino que seja renovado o expediente solicitando a 

informação com urgência.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331060 Nr: 27350-23.2013.811.0002

 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: BRUNO STEF LUNA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDMUNDO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Max Tavares dos 

Santos Silva - OAB:15.472

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase 

processual.

 Intime-se a devedora João Edmundo dos Santos Amorim, por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o 

valor indicado à fl. 179, 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.

Várzea Grande – MT, 27 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370954 Nr: 20127-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, JOSÉ ANTONIO ZOMPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198 M/T, Mariana Almeida Giraldelli - OAB:22.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino a intimação da parte 

executada para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com a entrega do 

veículo descrito à fl. 200, sob pena de ser considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC).

Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de dez 

por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será 

revertido em favor do exequente, exigível na própria execução (CPC - art. 

774, parágrafo único do CPC).

Decorrido o prazo o cumprimento da determinação intime-se o exequente 

para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde da 

lide.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 372227 Nr: 21058-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA RODRIGUES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, razão pela qual efetuei a penhora através do 

sistema do veículo Fiat Uno Mille Way ECON, placa OQB-6175 de 
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propriedade da parte executada, descrito no extrato em anexo. Por ora, 

fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.

Servirá a presente decisão, em conjunto com os extratos do sistema do 

RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).

Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da penhora, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos (art. 841, CPC).

Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a 

utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), 

bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

Após, intime-se novamente a parte executada para manifestar se 

concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser 

acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos 

pertinentes, sob pena de rejeição.

Por fim, considerando que já existe penhora de primeira grau sobre o 

veículo realizada no processo 104337420144013600 da 3ª Vara da Seção 

Judiciária do Estado de Mato Grosso, conforme se observa do extrato de 

fl. 184, expeça-se ofício solicitando informações a respeito da eventual 

alienação do bem naqueles autos, bem como informando acerca da 

penhora acima realizada.

Com o aporte das informações intime-se o exequente a seu respeito e 

oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376205 Nr: 23908-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES CANOFF, GLAUCIA REGINA OLIVEIRA 

LEITE CANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 329,02 

(trezentos e vinte e nove reais e dois centavos), cuja quantia transferi à 

Conta Única.Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte 

devedora caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.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.Ainda, com vistas a 

conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca junto ao 

Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de 

imposto de renda em nome do executado visando a busca bens passíveis 

de penhora, porém constatei que o executado apenas realizou declaração 

de imposto de renda referente ao exercício 2018, razão pela qual realizei a 

impressão da referida declaração, a qual se encontra a disposição da 

parte exequente junto a Secretaria. Assim, determino à Secretaria deste 

juízo que adote as cautelas necessárias ao caso, arquivando a 

declaração de imposto de renda da executada em pasta própria.Procedi, 

também com consulta no Sistema CCS/Bacen, o qual possui dados acerca 

das contas que os clientes do sistema nacional financeiro possuem de 

depósitos à vista, contas de depósitos de poupança, contas de depósito 

para investimento, contas de não-residentes e outros bens, direitos e 

valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais, 

responsáveis e procuradores, conforme extrato em anexo.Por fim, em 

atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a inclusão do nome 

da executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias 

para tanto.Cumpra-se. Intime-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande – MT, 04 de março de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332865 Nr: 1547-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AZEVEDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, no que diz respeito ao pedido de suspensão da CNH do 

executado, tenho que a medida postulada constitui meio inidôneo e 

ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de pagar quantia, não 

se revelando razoável, tampouco proporcional, essa alternativa de buscar 

a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos de que 

a restrição da CNH contribuirá para o êxito da demanda. No impulso, venha 

o exequente, em 15 (quinze) dias, manifestar, requerendo o que entender 

de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual 

prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande - 

MT, 04 de março de 2020. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440061 Nr: 6828-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E 

REVESTIMENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:MS/19.171, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:MS 18.941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:MT 22.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651/MT, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Outrossim, observo que foi determinado que a executada indicasse os 

dados necessários para a transferência do veículo ao atual proprietário do 

bem, conforme se observa do teor da decisão de fls. 204/205, porém nada 

manifestou.

 Deste modo, diante do descumprimento da ordem judicial, entendo que 

algumas medidas devem ser adotadas ao caso, a fim de que a requerida 

cumpra o comando judicial.

Por esse viés, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica 

determino que a executada, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos os dados necessários para a transferência do veículo ao atual 

proprietário do bem, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação da executada venha a exequente 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403956 Nr: 13397-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH RIBEIRO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 246, razão pela qual determino que seja retificado o 

polo ativo da demanda para constar Leandro Cesar de Jorge, José Luis 

Scarpelli Junir e Paulo Roberto Gomes Azevedo.

No impulso, venha os exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos 

planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405388 Nr: 14152-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vanuza Marcon Matheus propôs o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Concorde Comércio de Petróleo Ltda., visando o recebimento 

da quantia descrita nos autos devidamente atualizada.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para promover o andamento 

do feito, sob pena de extinção (fl. 229), porém permaneceu inerte, 

conforme se observa do teor da certidão de fl. 230.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios nesta fase processual, por insubsistir contenciosidade.

Por 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.

 Publique-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426548 Nr: 25404-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

200.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391645 Nr: 6357-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacy Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO MEBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Itacy José de Souza propôs o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Açberto Meber dos Santos, visando o recebimento da quantia 

descrita nos autos devidamente atualizada.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para promover o andamento 

do feito, sob pena de extinção (fl. 83), porém permaneceu inerte, 

conforme se observa do teor da certidão de fl. 85.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios nesta fase processual, por insubsistir contenciosidade.

Por 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.

 Publique-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 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

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada 

descrito nos autos (fl. 667). Assim, determino que se proceda a penhora 

relativo ao apartamento nº 1301 do Ed. Verdes Matas, fração ideal do 

imóvel matriculado sob o nº 68.806 do Segundo Cartório Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT, por 

termo nos autos (art. 838, CPC), devendo, por conseguinte, o executado 

ser intimado da respectiva penhora na pessoa do seu advogado, e por 

este ato constituído depositário, ao passo que, se casado o executado, 

sua esposa deverá, também, ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, 
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ambos do CPC) pessoalmente e por mandado.

Ainda, determino que a parte exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 

averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253808 Nr: 12504-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARILLA SARAIVA DE ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Por meio da petição de fl. 149/151 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º, do CPC e a expedição de certidão para protesto da 

executada.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

No impulso do processo, determino venha o exequente, em 15 (quinze) 

dias, manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295131 Nr: 15329-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVANIO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:8860/MT

 Vistos,

 Aportou aos autos pedido de penhora do veículo descrito à fl. 126, porém 

o solicitado já foi deferido, conforme se observa o teor da decisão e 

extrato de fls. 117 e 121, razão pela qual tenho por prejudicado o pedido.

 Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 117, 12º parágrafo.

Por fim, atente-se a Secretaria para os documentos que estão sendo 

juntadas aos processos, confrontando-os com os atos processuais até 

então praticados, a fim de evitar que venham conclusos 

desnecessariamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327964 Nr: 24282-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCE - RELÓGIOS E JÓIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação prestada pela Defensoria Pública à fl. 110, 

venha o patrono da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se 

ainda irá patrocinar os interesses da autora nos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 1514-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANGELO, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ADEMIR JOEL 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749, GISELE 

RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO 

- OAB:18228

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora do imóvel 

descrito à fl. 368c, cotas do capital social da empresa Cardoso Advocacia 

e Sociedade e dos valores referente ao Pasep de titularidade do 

executado.

Pois bem, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são 

impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Em razão dessa expressa disposição, não se vislumbra possível à 

realização de penhora dos valores relativos ao PASEP, tendo em vista que 

tal verba é de natureza salarial.

A respeito do caráter absoluto da impenhorabilidade, já se manifestou a 

jurisprudência. Vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DO 

PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 26/75. REFORMA 

DETERMINADA. Os valores de natureza salarial são absolutamente 

impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV do CPC. Sendo o valor 

originário do PIS/PASEP, é impenhorável, devendo ser desbloqueado.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.14.005952-3/001, Relator(a): 

Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/07/2019, publicação da súmula em 22/07/2019)

Desta forma, indefiro o pedido de penhora dos valores vinculados ao 

PASEP do executado.

Outrossim, antes de analisar os demais pedidos, venha a parte exequente, 

no prazo legal, aportar aos autos matricula atualizada do imóvel que 

pretende ser penhorado.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 258422 Nr: 18198-53.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO EST. EMPREG. DOMÉSTICO E 

SIMILARES

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

OAB:19770/O, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos observo que o exequente requereu a extinção do 

feito com consequente expedição de certidão de crédito em seu favor, 

tendo em vista não ter localizado bens passíveis de penhora (fl.68).

Pois bem, considerando que a execução apenas extingue-se nas 

hipóteses previstas no art. 924 do CPC ou em caso de desistência a teor 

do art. e art. 775, do CPC, venha a exequente no prazo de 10 (dez) dias 

esclarecer se pretende a desistência da ação ou se renunciou o crédito 

exequendo.

Outrossim, ressalto a parte exequente quanto a inexistência de previsão 

legal quanto a pretensão de expedição de “certidão de crédito”, pois a 

certidão de crédito prevista no art. 583 da CNGC apenas é expedida 

quando ocorre a prolação de uma sentença extintiva em virtude do 

abandono da causa, fato que não ocorre nos autos.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205380 Nr: 1363-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HONALDO DE VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTAFÁCIL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA, 

DEYSE LILIANA FACCIN, ARTHUR LEMOS NOGUEIRA FILHO, MAISFACIL 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, ARTHUR LEMOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CURY 

GUIMARÃES - OAB:13717/MS

 Vistos.

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 existência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extratos 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 março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207521 Nr: 3424-86.2008.811.0002

 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: U. G. R. D. rep. Por sua tia MARIA OLINDA REZENDE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela parte devedora.Outrossim, intime-se a devedora 

Expresso Garça Branca Ltda., através de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, 

CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos de fl. 

48, 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.  Int ime-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Vistos etc.

Diante da petição e documentos juntados às fls. 796/797, defiro o pedido 

de substituição do polo ativo da ação nos termos do art. 778, § 1º, inciso II, 

do CPC, devendo ser procedida à retificação nos registros, fazendo 

constar como exequente Flávio porto Castro Júnior, devendo a Secretaria 

realizar o cadastro do patrono do exequente, observando o conteúdo da 

procuração de fl. 797v.

Outrossim, diante do interesse manifestado pela parte exequente em 

relação à adjudicação do imóvel de matrícula nº 24.718 penhorado nos 

autos, intime-se o executado para que se manifeste acerca do pedido, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação do executado deverá ser feita na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, 

por carta no endereço em que se efetivou a citação ou no último endereço 

cadastrado nos autos, ou, ainda, por meio eletrônico, na hipótese do art. 

246, §1º, do Código de Processo Civil.

Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado 

de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no 

art. 274, parágrafo único. Se o executado, citado por edital, não tiver 

procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação.

Sem prejuízo, providencie-se o necessário para a intimação de todas as 

pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, aplicável à 

adjudicação por analogia.

Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo 

prazo.

Cumprida as determinações supra venham-me os autos conclusos.

Oportunamente, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275263 Nr: 18412-10.2011.811.0002

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON ALDABERTO MARCONDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4.541-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Vistos.

Considerando que o advogado da parte exequente não possui poderes 

para receber valores em nome da exequente, venha a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar uma conta bancária de sua titularidade 

para posterior expedição de alvará em seu favor ou aporte aos autos 

procuração com poderes específicos para levantamento de valores 

através de alvará.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285546 Nr: 4645-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE OLIVEIRA DE PINHO, GONÇALINA DO 

CARMO PINHO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor de R$ 2.299,42 e 

em favor da Defensoria Pública o valor de R$ 209,03. Ainda, deverá ser 

expedido alvará em favor do executado para levantamento do saldo 

remanescente.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.P.I.C. Às providências necessárias.Várzea 

Grande – MT, 04 de março de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 289317 Nr: 8859-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I/REP. JOSE CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE REBELLO DOS SANTOS 

- OAB:14967/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21.403 

oab/mt

 Assim, diante da recusa da parte exequente, aliada a previsão legal 

impeditiva de concessão do parcelamento da dívida exequenda em casos 

tais, indefiro o pedido de parcelamento do débito formulado pelo executado 

e, por conseguinte, converto em penhora os depósitos efetuados por ele 

às fls. 220, 229, 231, 235, 238 e 248 nos termos do art. 916, § 4º, do 

CPC.Outrossim, considerando o julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pela exequente (fls. 250/256) e visando esclarecer 

o real valor da dívida exequenda, determino a remessa do presente feito 

ao digno contador judicial para que proceda a apuração do débito 

exequendo nos termos da sentença prolatada às fls. 74, devendo ser 

apurado da seguinte forma:a) o valor a título referente às taxas 

condominiais do período entre junho de 2011 a dezembro de 2012, custas 

processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.718,32, o qual 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC partir inadimplemento em dezembro de 2012.Ao valor 

acima apurado deverá ser acrescido o percentual de 10% a título multa 

estipulada no acordo (fl. 74), de 10% de honorários advocatícios e multa 

de 10% fixada na fase de cumprimento de sentença na decisão de fl. 184. 

Saliento que o termo final da incidência da correção monetária e dos juros 

de mora correspondente deverá corresponder à data do depósito 

realizado em 07/07/2019. Com a apuração do débito, proceda-se a 

subtração do valor depositado pelo executado (R$ 587,04), devendo o 

saldo remanescente ser atualizado observando cada depósito realizado 

pelo executado nas datadas de 10/09/2019 (fl. 233, 22/08/2019 (fl.229), 

09/10/2019 (fl. 235), 07/11/2019 (fl. 238), 02/12/2019 (fl. 248)Após 

havendo ainda saldo remanescente, este deverá ser atualizado 

observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e 

dos juros de mora deverá corresponder à data da elaboração do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32208 Nr: 1741-58.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:MT 18415, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 10.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Vistos,

Por meio da petição de fl. 144/145 a exequente pugnou a expedição de 

certidão nos termos do art. 517, do CPC.

Pois bem, no que diz respeito ao pedido de expedição de certidão para 

lavratura de protesto, formulado nos termos do art. 517 do CPC, consigno 

que a respectiva hipótese limita-se ao título executivo judicial, ou seja, a 

sentença, não sendo viável o protesto em execução de titulo extrajudicial, 

como sois o presente caso, mormente porque o exequente possui título 

hábil a ser levado a protesto.

Nesse caminho trilha a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/OFÍCIOS PARA 

AVERBAÇÃO, PROTESTO E INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Descabida a expedição de 

certidão/ofício para protesto do nome da parte devedora, na forma do que 

autoriza o artigo 517 do CPC, porque se trata de execução de título 

extrajudicial, em que não há lançamento de sentença, razão pela qual, não 

se aplicam as disposições do citado dispositivo legal, que engloba 

providências relativas ao cumprimento de sentença. (...)” AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077554269, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 07/06/2018)

Assim, indefiro o pedido constante para expedição de certidão para 

protesto nos termos do art. 517, do CPC.

No impulso, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 4740-13.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 
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oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para análise do pedido de alienação particular, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se o exequente se realizará pessoalmente o procedimento, ou 

se o fará por intermédio de corretor ou leiloeiro credenciado no juízo.

No mesmo prazo, providencie a parte exequente a atualização do valor de 

avaliação, desde a data de sua emissão, bem como tudo o que for 

necessário para o cumprimento do disposto no art. 889, do Código de 

Processo Civil, comprovando o recolhimento das despesas e indicando os 

endereços de intimação.

Serão considerados habilitados e cadastrados para intermediar a 

alienação por iniciativa particular os corretores e leiloeiros que 

promoverem seu credenciamento no juízo da execução.

Decorrido o prazo sem manifestação, caberá a este juízo a indicação de 

profissional para sua realização. Oportunamente, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 105163 Nr: 1292-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 105550 Nr: 1640-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - 

OAB:OAB/MT 6345

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 2510-56.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Aportou aos autos pedido de penhora online em eventuais contas 

bancárias da executada.

Pois bem, tendo em vista 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 do executado por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 11,96 

(onze reais e noventa e seis centavos), conforme se verifica do extrato 

em anexo.

 Outrossim, observo 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 de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003338-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO à contestação, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1000890-06.2018.8.11.0002 Vistos. Diante 

da certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o dia 18 de 

maio de 2020, às 08h30min, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Cumpra-se nos termos da decisão de Id. 27834010. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003298-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRADESCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1003298-04.2017.8.11.0002 Vistos. Diante 

da certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11 de 

maio de 2020, às 11h30min, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Cumpra-se nos termos da decisão de Id. 27917355. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003561-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1003561-65.2019.8.11.0002 Vistos. Defiro o 

petitório de Id. 29398603. Via de consequência, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 09h30min, expedindo nova 

de carta de citação para a parte requerida no endereço indicado pelo 

autor. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra 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. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008002-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALMIR MARTINS BISPO (AUTOR(A))

EMILIA ROSA DE AMORIM BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Tertuliano de Barros Filho (REU)

Benedito Marques de Assunção (REU)

Alcina de Arruda de Assunção (REU)

MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (REU)

AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS (REU)

GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS (REU)

LOURDES DE SIQUEIRA CAMPOS (REU)

Joacy Maria de Barros (REU)

Outros Interessados:

ISRAEL SANTANA DA SILVA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

INTERESSADOS E AUSENTES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1008002-60.2017.8.11.0002 Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que há existência de irregularidades 

que devem ser sanadas pela parte autora, para o andamento adequado do 

feito. Verifica-se ainda que a autora deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel atualizada; b) nome e endereço 

completo do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto; e) lista dos confrontantes. (grifei). Ademais, 

constata-se que embora a parte autora tenha juntado os autos planta do 

imóvel usucapiendo bem como memorial descritivo, estes encontram 

ilegíveis, de modo que faz-se necessário sanar tal irregularidade. Sendo 

assim, intimem-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciando: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel atualizada; b) planta do imóvel 

c) memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta e c) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto, sob pena de indeferimento da exordial (art.321, paragrafo único, do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006912-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIOVANI GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de medida cautelar de busca e 

apreensão de veículo com pedido de liminar formulada por Thiago Correa 

de Lima em desfavor de Jiovani Gomes dos Santos aduzindo que firmou 

contrato de venda de ágil de um veículo financiado pelo banco Aymoré 

Crédito Financiamento e Investimento S.A, no valor de R$ 41.560,00 

(quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais), porém o requerido 

descumpriu os termos da avença deixando de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, razão pela qual almeja a busca e apreensão do 

referido veículo. Contudo da análise da inicial, verifica-se que a 

providência pleiteada nos autos não se amolda ao procedimento de busca 
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e apreensão previsto no Decreto-Lei n.º 911/69, o qual decorre da 

existência de alienação fiduciária em garantia pendente sobre o 

automóvel, sendo a busca e apreensão direito do credor fiduciário quando 

do inadimplemento do devedor. Nesse passo, constata-se a necessidade 

de a parte autora adequar seu pedido de tutela a um dos procedimentos 

previstos no Novo Código de Processo Civil, com fundamento na tutela de 

urgência, a qual se subdivide em tutela antecipada antecedente (Art. 303, 

CPC/15), tutela cautelar antecedente (art. 305, CPC/15) e pedido de tutela 

de urgência cautelar incidental, consoante art. 300 do CPC, salientando, 

que o caso não se amolda àquele previsto no Decreto-Lei n°. 911/69. 

Destarte, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar qual tutela pretende obter, em conformidade com aquelas 

previstas no novel Código de Processo Civil, e, por consequência, 

adequar seus pedidos ao rito processual que lhe é próprio, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006880-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, 

constata-se que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que 

pudesse justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da 

justiça gratuita, bem porque a parte autora indica sua profissão na inicial, 

sendo policial militar, havendo a necessidade de a parte autora comprovar 

a situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência e sua profissão, em 

especial, que apontem seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for 

o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006602-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JELDER POMPEO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

THAIS YAMAGUTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque os autores indicam na inicial suas profissões sendo 

arquiteta e servidor público, fato estes que colocam em dúvida a real 

situação financeira, havendo a necessidade dos autores comprovarem a 

situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem 

seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015827-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES PEREIRA (AUTOR(A))

APARECIDA DIAS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES NADAF (REU)

DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, 

acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, que tem como 

requisito a apresentação de planta e memorial descritivo assinado por 

profissional legalmente habilitado (art. 1.071, II, CPC), e considerando a 

necessidade de delimitação do imóvel que se pretende usucapir, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

aos autos planta e memorial descritivo do imóvel, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004502-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINO FAGUNDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Em homenagem ao disposto no art. 10 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar acerca 

do teor do petitório e documento de Ids. 29652145 e 29652147. Prazo: 10 

(dez) dias. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 603914 Nr: 22624-93.2019.811.0002

 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: ROSANA SANTANA RAMIRES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Em cumprimento ao art. 8º, parágrafo único, da Lei 11.101/05, 

determinou-se o desentranhamento da presente peça com a consequente 

distribuição por dependência aos autos principais.

Pois bem, realizada a devida providência, necessário se faz a adequação 

dos presentes autos conforme previsto no art. 319, do CPC.

Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290 c/c 

art. 321, parágrafo único, do CPC):

1 – Apresente a petição inicial, a fim de embasar sua pretensão;

2 – Providencie cópia de seus documentos pessoais;

3 – Junte aos autos declaração de hipossuficiência devidamente assinada 

pela demandante;

4 – Apresente certidão de crédito, devidamente emitida pelo 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, atualizada até a data da decretação 

da falência (25.05.2017), de acordo com o disposto no art. 9º, II, da LRE.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 603918 Nr: 22628-33.2019.811.0002

 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: MARIUZA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vander José Pasetti - 

OAB:11.734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que há existência de irregularidades 

que devem ser sanadas pela autora, para o andamento adequado do feito.

 Constata-se que, apesar do douto patrono da autora, encartar aos autos 

procuração ad judicia, contudo esta cuida-se de fotocópia, bem como 

encontra-se desatualizada (fls. 08 – 11.12.2015).

Ademais verifica-se ainda que, parte autora pugna pelo benefício da 

gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, e na 

procuração outorgada assinada pela parte não possui cláusula específica 

para assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e 

art. 105, caput, ambos do CPC.

Outrossim, observa-se que a certidão de crédito expedida pelo 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, não consta data de atualização, 

contrariando assim o disposto no art. 9, II, da Lei 11.101/05.

Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC), 

providenciando a juntada:

1) Declaração de Hipossuficiência devidamente assinada pela autora.

2) Procuração ad judicia original, regularizando sua representação 

processual.

3) Nova certidão de crédito, expedida pelo 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, devidamente atualizada até a data da decretação da 

falência (25.05.2017), conforme o disposto no artigo 9º, II, da Lei 

11.101/05.

Por fim, determino que seja desentranhada dos autos a petição de fls. 

15/21, com a consequente devolução aos autos principais (Autos n° 

12365-49.2013.811.0002 – Cód. 316014).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 547600 Nr: 13837-12.2018.811.0002

 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: CEILA APARECIDA SOUZA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Ceila 

Aparecida Souza do Amaral, de R$12.183,87 (doze mil cento e oitenta e 

três reais e oitenta e sete centavos), proveniente de sentença 

condenatória por indenização de danos morais, que tramitou perante o 

Juizado Especial Cível Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, 

nos autos do processo de nº 033447-29.2015.811.0002, atualizados até a 

data da decretação da falência da empresa requerida juntada nos autos 

pelo Administrador Judicial (fls. 113/118), a ser habilitado na classe de 

credores quirografários da Massa Falida de Compre Mais Supermercados 

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

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556566 Nr: 18299-12.2018.811.0002

 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: SILVANA CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Silvana Campos dos Santos, no valor total de R$ 5.756,37 (cinco mil 

setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), 

reconhecidos pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos 

do processo de nº 0001130-38.2017.5.23.0107, atualizados nos termos 

da sentença trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 25 e 26), a 

ser habilitado na classe trabalhista da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos 

principais e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556567 Nr: 18300-94.2018.811.0002

 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: JOÃO BATISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por João 

Batista Alves, no valor de R$ 11.197,76 (onze mil cento e noventa e sete 
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reais e setenta e seis centavos), reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000809-97.2017.5.23.0108, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 19), a ser habilitado na 

classe extraconcursal da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556568 Nr: 18301-79.2018.811.0002

 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: IZABEL CRISTINA DOS REIS BONFIM FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Izabel 

Cristina dos Reis Bomfim Freire, no valor de R$ 13.019,83 (treze mil 

dezenove reais e oitenta e três centavos), reconhecido pela 3ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000930-28.2017.5.23.0108, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls.14), a ser habilitado na 

classe extraconcursal da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

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

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 567992 Nr: 2804-88.2019.811.0002

 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: FERNANDA AUXILIADORA DE ALMEIDA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT 15.950-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Fernanda 

Auxiliadora de Almeida Miranda, no valor de R$ 8.722,12 (oito mil 

setecentos e vinte e dois reais e doze centavos), reconhecido pela 8ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000342-30.2017.5.23.0008, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 14), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 572597 Nr: 5330-28.2019.811.0002

 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: EDMILSON PEREIRA DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Edmilson 

Pereira da Silva, no valor de R$ 68.940,18 (sessenta e oito mil novecentos 

e quarenta reais e dezoito centavos), reconhecido pela 2ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000456-60.2017.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 30), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498612 Nr: 13019-94.2017.811.0002

 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: JESSICA NUNES ROCHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 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 SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Jessica Nunes Rocha, no valor de R$ 999,65 (novecentos e noventa e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), reconhecidos pela 9ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0001391-40.2016.5.23.0009, atualizados até a data da decretação da 

falência da empresa requerida juntada nos autos pela credora (fls. 42/43), 

a ser habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426569 Nr: 25421-81.2015.811.0002

 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: PATRÍCIA CORDEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulados na inicial e, 

por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de 
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R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 

85).Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. 

Às providencias necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393045 Nr: 7191-88.2015.811.0002

 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: ROSENIL MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas 

para declarar a inexistência do débito de R$ 470,12 (quatrocentos e 

setenta reais e doze centavos), aqui questionado, de Rosenil Moraes de 

Souza para com a requerida Banco Bradesco, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Decaindo a parte autora em parte 

mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada 

em sua totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 

86, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382657 Nr: 502-28.2015.811.0002

 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: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Vistos.A parte autora alega que em dezembro/2011 recebeu uma fatura 

com valor exorbitante, acusando um consumo de 14.909 KWh, através do 

T.O.I 195850 emitido pela empresa requerida foi constatado irregularidade 

a qual interferia no correto registro do efetivo consumo. No entanto, aduz 

que o valor é indevido visto que seu consumo médio mensal de energia 

sempre girou em torno de 2.978 kwh. Todavia, é certo que o sócio não é 

legítimo para postular a presente ação, uma vez que a fatura de energia 

encontra-se em nome da pessoa jurídica, ora JOSE ALVES DA SILVA 

CASA DE CARNE, conforme fatura acostada à fl. 16. É sabido, também, 

que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, de modo que 

compete àquela a legitimidade para promover a presente ação, mormente 

por possuir relação jurídica com a parte requerida, a esse propósito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO DA 

PESSOA JURÍDICA ATUADA. A pessoa jurídica não se confunde com a 

pessoa física de seu representante legal, possuindo existência distinta da 

dos seus membros, não podendo o sócio vir a juízo pleitear em nome 

próprio direito alheio. (TRF4, AC 5004625-24.2016.4.04.7100, QUARTA 

TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos 

autos em 02/12/2016) (...)Posto isso, determino venha a parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, adequando o 

polo ativo da lide e consequentemente regularizar sua representação 

processual, sob as penalidades legais.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373469 Nr: 21914-49.2014.811.0002

 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: SUZANA BUSSIERI BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo procedente o pedido inicial 

apenas para declarar a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 

1.597,91 (dois mil e vinte reais e noventa e cinco centavos), referente à 

recuperação de consumo do período de 04/2013 a 03/2014 cobrado na 

fatura com vencimento em 06/10/2014, devendo a requerida emitir nova 

fatura sem a cobrança do valor considerado indevido. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida nos autos. 

Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que 

a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela requerida, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2º do 

CPC).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417299 Nr: 20640-16.2015.811.0002

 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: ELIZIANE VIEIRA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta por Elizaine Vieira 

Laurentino em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Ainda, CONDENO a parte requerente 

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).Outrossim, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos às fls. 20/21, bem 

como determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito a fim de 

procedam novamente com a inscrição do nome da parte autora naqueles 

órgãos em relação ao débito de R$ 1.234,00 (um mil duzentos e trinta e 

quatro reais), contrato n. 07.020141475523192, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido.Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça 

gratuita.Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434331 Nr: 3626-82.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HELENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO J. SILVA - 

OAB:19.135/MT, NIWMAR SERPA - OAB:MT 19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 Vistos, etc.Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/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 e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova.(...).Não havendo outras questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução.Das provasDe acordo com os autos, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a requerida vendeu o 

imóvel localizado no lote 01, quadra 06, loteamento Jardim Botafogo, nesta 

comarca para o autor; b) se positivo, o dever da requerida em realizar a 

devolução dos valores pagos pelo requerente em razão do cancelamento 

do loteamento; c) se os fatos ensejaram dano moral.Defiro a produção de 

prova oral requerida pelo autor, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC), salientado que a 

parte autora já arrolou sua testemunha (fl. 116).Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 15:00 horas.Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, 

CPC).Expeça-se o necessário.Intimem-se todos. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573856 Nr: 6108-95.2019.811.0002

 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: MARIA DE FÁTIMA COLUNA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Almeida Pires de 

Miranda Xavier - OAB:17.650/MT, 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 PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556553 Nr: 18286-13.2018.811.0002

 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: JANAÍNA REGIANE DA CRUZ, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATTI - OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556565 Nr: 18298-27.2018.811.0002

 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: MARCÔNIO PEREIRA XAVIER, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106943 Nr: 2950-52.2007.811.0002

 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: JOSE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO AUGUSTO GIRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

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

UNIVAG - OAB:MT 9.237, CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - 

OAB:7401/MT, DIEGO ROCHA SILVA - OAB:OAB-MT 23446 E, LYZIA 

MENNA BARRETO FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B, RODRIGO 

BELONI - UNIVAG - OAB:MT 16.560-B

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado à Rua Santos, 

quadra 31, lote 15, bairro Jardim Glória, nesta comarca, matriculado sob o 

n. 16.245 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT cujas dimensões encontram-se 

devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 13/14), em 

favor da parte requerente José Maia Ferreira, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), atento à natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o 

zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85).Transitada em julgado, expeça-se 

o mandado para o respectivo Cartório de Registro para proceder com o 

registro imobiliário, encaminhando cópia da sentença e do documento de 

fls. 13/14. Após, arquive-se com as baixas necessárias.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393830 Nr: 7668-14.2015.811.0002

 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: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DDES

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

OAB:5.053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 

6.459,60 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

centavos); bem como condeno a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da 

requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ).Ainda, autorizo o pagamento pela parte autora no valor 

de R$ 284,57 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), devendo a requerida proceder com a emissão de fatura no 
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respectivo valor.Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a 

liminar deferida nos autos. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402487 Nr: 12665-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CRV METALÚRGICA LTDA, ISDRALIT 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ETERNIT S/A, BANCO OURINVEST S/A, 

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, ITAU - UNIBANCO S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, FORBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERRAMENTAS LTDA, NEO INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E 

REVESTIMENTOS EIRELI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, Duratex S/A, 

AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, J. 

BATISTA COMERCIO DE PORTAIS EIRELO - ME, DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, CITY LAR, BANCO DO BRASIL S/A, INTERNEED 

INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, PLASTCOR DO BRASIL LTDA, HAGER 

ELETROMAR FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

ELETROELETRONICOS LTDA., ATLASMAQ BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., W.D. INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., 

WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA, CARDAL ELETRO METALURGICA 

LTDA., COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A., CERÂMICA 

CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA 

- OAB:OAB/SP 212.080, ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - 

OAB:MT 12.733, ALVARO PAEZ JUNQUEIRA - OAB:, ANDRÉ 

SOCOLOWSKI - OAB:SP 274.544, ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, antônio de moraes dourado neto - 

OAB:23255/PE, Antonio José Marchiori Junior - OAB:142.783, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, DENIS BARROSO 

ALBERTO - OAB:238615, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B/MT, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033, 

FELIPE GAZOLA VEIRA MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:MT 16.846/A, FERNANDO JOSE 

BONATTO - OAB:25698/PR, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84.786, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4.032, 

GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - OAB:8109, JOSE ADEMIR 

CRIVELARI - OAB:115.653 SP, KARLOS LOCK - OAB:MT 16.828, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - 

OAB:65.931, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT - OAB, LUIZ 

ANTONIO GOMIERO JÚNIOR - OAB:154.733, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:MT 11.065-A, RICARDO DE AGUIAR 

FERONE - OAB:OAB/SP176.805, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP, VALDEMIR JOSÉ 

HENRIQUE - OAB:OAB/SP 71.237, WINSTON SEBE - OAB:27510/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, SRM 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, VMR MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, devidamentes qualificadas na petição inicial 

ingressaram com pedido de recuperação judicial, fundamentando na Lei 

n.º 11.101/05, e teve deferido seu processamento em 29.09.2014, 

oportunidade em que fora nomeado como Administrador Judicial o Sr. Luiz 

Alexandre Cristaldo, conforme termo de compromisso às fls. 284.(..)I – 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO(..)Diante do exposto, conheço dos 

embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes 

provimento, no sentido de manter a multa processual fixada em desfavor 

da Caixa Econômica Federal. II – DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA (...)Diante do exposto, com 

fundamentos nos arts. 61, § 1º, 73, IV, e 94, III, "g", da Lei n°. 11.101/05, 

acolho a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do Ministério 

Público, para CONVOLAR EM FALÊNCIA, a presente RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, e, por conseguinte, DECRETO A FALÊNCIA das empresas 

VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, SRM COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA-ME, VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.Em 

consequência, DETERMINO:I – Nomeio em substituição como Administrador 

Judicial da massa falida, a empresa ACS Administração Judicial, inscrita 

no CNPJ sob o n. 32.893.787/0001-54, .(..)I – b) Determino, ainda, nos 

termos do art. 22, II, da Lei n.º 11.101/2005, a intimação do administrador 

judicial substituído para que preste as contas da sua administração, 

procedendo aos relatórios necessários, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, de forma pormenorizada, inclusive a respeito dos valores 

percebidos, bem como entregar à sua substituta, todos os bens e 

documentos das requerentes que se encontre em seu poder, também no 

mesmo prazo. (...)XVII – CIÊNCIA ao Ministério Público.XVIII – Por fim, 

cumpridas as determinações acima, intimem-se os sócios para 

comparecimento em cartório para assinatura do termo na forma do artigo 

104 da Lei n.º 11.101/05.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418056 Nr: 21016-02.2015.811.0002

 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: ALISSON ITIKI DE SOUZA, ARLENE FRANCISCA DE 

ASSUNÇÃO ITIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, 

MARIA LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JÚNIOR - OAB:MT 6.208, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:MT 6.063

 Vistos.

Considerando a necessidade de citação dos confinantes na ação de 

usucapião (art. 246, § 3º do CPC) e diante do teor das certidões de fls. 67 

e 71, determino, venha a parte autora no prazo legal, se manifestar 

requerendo o que entender de direito a fim de dar prosseguimento ao feito, 

sob as penalidades legais.

 Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432054 Nr: 2171-82.2016.811.0002

 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: FATIMA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca que encaminhe a Avaliação Médica 

realizada na parte autora em 19.05.2016 (fl. 33), devendo a Secretaria 

adotar as providências necessárias para tanto.

Com a juntada da respectiva avaliação intime-se a parte autora para 

manifestar a seu respeito, considerando que a requerida manifestou a 

respeito (fl. 98).

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 439763 Nr: 6653-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, BRUNO SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4.479/MT, 

MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ter sido encontrado o mesmo endereço constante dos 

autos (fl.100), onde o executado não foi localizado (fl. 76), procedo a 

intimação do exequente para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender ser de direito, conforme determinação (fl. 99).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276030 Nr: 19415-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SOUZA BRANDÃO, DVBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

WINTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO 

- OAB:MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT 6.416-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA para o dia 

01/04/2020, no escritório à Avenida Tancredo Neves, 1243, sala 01, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 1633-19.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FACHETI TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza da S. Oliveira Caixeta - 

OAB:5880-E, JOSE THIMÓTEO DE LIMA - OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11.322/MT

 Vistos, etc.1.Pendente de apreciação o petitório de fls. 128/129, onde a 

douto patrono da parte exequente postula a majoração dos honorários 

fixados na decisão inicial (fls. 20).(..).Logo, no caso concreto, levando-se 

em conta que o valor da causa é de grande monta, a verba foi bem fixada, 

respeitando o tempo despendido e o trabalho profissional, não merecendo 

qualquer reparo àquela decisão.2.Passo agora a analisar o petitório 

formulado pelo executado às fls. 132/151.O exequente discordou da 

nomeação, pugnando pela penhora em dinheiro (fls. 153/162).(..). Ante 

tais considerações, indefiro a nomeação de bens, via de consequência, 

defiro a penhora de dinheiro, consoante o art. 835, I do CPC.Assim, nos 

termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 

165/166 e, em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada, até o 

montante do débito em execução (R$2.614.772,74 – fl. 101 – CNPJ: 

04.206.050/0065-45).Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados, sendo que os autos permanecerão conclusos até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.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.Em 

sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), podendo 

esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 1633-19.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FACHETI TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza da S. Oliveira Caixeta - 

OAB:5880-E, JOSE THIMÓTEO DE LIMA - OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11.322/MT

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora online foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, sendo 

que foi encontrado o montante de R$15.493,01 em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 2.614.772,74, 

mas que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado via DJE (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1560-96.1997.811.0002

 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: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VICTOR - 

OAB:5.115-MT

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, 

ambos do CPC.Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.Com o trânsito em 

julgado, arquivem os autos, com a baixa definitiva.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205221 Nr: 1202-48.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER LUIZ NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CARLA AQUOTI DE ALMEIDA CASTRO AMORIM, CLAUDINE 

BORATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, FERNANDO 

PONTALTI AMORIM, DENISE PONTALTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, 

HELENA CRISTINA M. BARBOSA - OAB:MT 11639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA AQUOTI DE ALMEIDA 

CASTRO AMORIM - OAB:OAB/MS 9504-A, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - 

OAB:10.636 -

 Vistos, etc.

Diante do pedido de fls. 377, razão pela qual suspendo o trâmite do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, 

devendo os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228002 Nr: 8213-94.2009.811.0002
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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: JOSÉ DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Vistos, etc.

JOSÉ DOS SANTOS moveu AÇÃO REVISIONAL em desfavor de BANCO 

BMG S/A, todos qualificados na petição inicial.

Após, o transito em julgado, a parte requerida informa que efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação a título de honorários advocatícios 

de sucumbência e as custas judiciais (fls. 176/180).

Instada a se manifestar a patrona do requerente, esta permaneceu inerte 

conforme certidão de fls. 185.

Após, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

 Autorizo o levantamento da quantia depositada em favor da patrona do 

autor, todavia considerando a ausência de manifestação, ficarão à 

disposição da patrona os valores depositados na Conta Única.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos, com a baixa definitiva.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234588 Nr: 14554-39.2009.811.0002

 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: CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar proposto 

por CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor de 

MT INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME, pelos fatos e fundamentos exposto a 

exordial.

No decorrer da demanda as partes entabularam acordo, contudo, o ajuste 

não fora homologado à época, tendo em vista não ter sido preparado para 

lançamento da respectiva decisão (fls. 33/34).

Desse modo, não tendo a parte credora até a presente data reclamado do 

descumprimento, presume-se que o executado quitou integralmente o 

débito, não tendo mais o exequente interesse a reclamar contra o mesmo.

 Constato, portanto, que o objetivo da presente demanda foi alcançado.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218779 Nr: 14143-30.2008.811.0002

 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: MARILZA SANTANA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ALVES FERNANDES - 

OAB:16854/GO

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que após o retorno dos 

autos do egrégio Tribunal de Justiça, a parte requerida informa que 

efetuou o pagamento espontâneo da condenação a título de honorários 

advocatícios de sucumbência (fls. 180/184).

Instadas a se manifestarem as causídicas da requerente, permaneceram 

inertes conforme certidão de fls. 188.

Determinado o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, 

conforme decisão proferida às fls. 189.

Tendo os autos permanecidos arquivado e paralisado desde o dia 

31/03/2014. À vista disso, determinou-se a renovação da intimação das 

causídicas da parte autora para se manifestar nos autos, contudo não 

houve nenhum pronunciamento quanto ao prosseguimento do feito (fls. 

192).

Após, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

 Autorizo o levantamento da quantia depositada em favor das causídicas 

da requerente, todavia considerando a ausência de manifestação, ficarão 

à disposição das causídicas os valores depositados na Conta Única.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos, com a baixa definitiva.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275009 Nr: 18053-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:MT 5.482

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o processo já foi sentenciado, bem 

como ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual determino que os 

autos sejam arquivados com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325905 Nr: 22280-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CUSTODIO DE SANTANA

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

OAB:OAB/MT14.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o processo já foi sentenciado, bem 

como ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual determino que os 

autos sejam arquivados com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333214 Nr: 1844-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. DO NASCIMENTO ALMEIDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte exequente 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394926 Nr: 8356-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE FIGUEIREDO HOFF - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise detidamente dos autos, verifica-se que a presente execução é 

promovida em desfavor da parte executada AURORA DISTRIBUIDORA DE 

CONCRETO E SERVIÇOS LTDA, contudo não foi realizado a citação 

pessoal.

Em manifestação às fls. 48, o credor requer seja efetivada a penhora 

online, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no valor débito 

para o pagamento integral da dívida.

Pois bem. É sabido que a penhora online é um direito do credor, inclusive 

sem que a parte credora comprove o esgotamento de todas as diligências 

necessárias para a satisfação do seu crédito, conforme entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, no caso concreto, não houve a citação válida de todos os 

executados.

Destarte, não havendo citação válida na presente execução, não poderá 

ser realizado tal ato processual, pela ausência de angularização da 

relação processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL - 

LITISCONSÓRCIO - CITAÇÃO DE APENAS UM EXECUTADO - PENHORA – 

IMPOSSIBILIDADE - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto 

contra a decisão que indeferiu a realização de penhora on-line, vez que 

não houve a citação de todos os Executados. Citação válida apenas do 

segundo Executado. Inexistência de aperfeiçoamento da relação 

processual. Exigência da citação de todos os executados para início da 

contagem do prazo previsto no art. 652, nos termos do art. 241, III, ambos 

do Código de Processo Civil - Acerto da decisão agravada. Aplicação do 

caput do art. 557 do Código de Processo Civil. Recurso que liminarmente 

se nega seguimento. (TJRJ - RAI 2009.002.38421. Rel. Des. Caetano 

Fonseca Costa – julg. 29.09.2009)

Diante de todo o exposto, indefiro o pedido, por não haver nos autos 

angularização processual.

Assim, dando seguimento do feito, determino a intimação do exequente 

para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 

10 dias.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427586 Nr: 25994-22.2015.811.0002

 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: ODOVALDO DE JESUS AMARAL, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

 Acolho a manifestação da Administradora Judicial de fl. 91.

Intimem-se os procuradores da Massa Falida, para em 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre o crédito do habilitante.

Com a juntada da manifestação, renove-se a intimação da Administradora 

para se manifestar nos autos, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para as deliberações.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526871 Nr: 2472-58.2018.811.0002

 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: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 219814), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do despacho de fl. 61.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 607312 Nr: 2008-63.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)determinações:a)Intimem-se os procuradores da massa falida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar, de forma pormenorizada, a existência ou 

não de ônus/gravame judicial ou de qualquer natureza sobre o bem 

descrito no relatório, a fim de que tal informação conste no 

edital;b)Oficie-se o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Diamantino, com a cópia da matrícula do imóvel, 

determinando as anotações devidas quanto a indisponibilidade do imóvel, 

bem como acerca da decretação da falência da Massa Falida Alcopan 

Álcool Pantanal e outros., referente aos autos de n. 

75-41.2009.811.0002.c)Para a avaliação do bem, autorizo a contratação 

de avaliador especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as 

respectivas propostas no prazo de 15 (quinze) dias; d)Após a 

contratação do avaliador especializado, será designada a data da 

avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;e)Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de 

forma itinerante para Comarca de Diamantino/MT, com a data para 

realização da constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de 

forma circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias 

e acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado 

a que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;f)Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros 

dos procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa 

dos interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca 

de todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;g)Por fim, 

dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 607314 Nr: 2009-48.2020.811.0002
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (,..)determinações:a)Intimem-se os procuradores da massa falida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar, de forma pormenorizada, a existência ou 

não de ônus/gravame judicial ou de qualquer natureza sobre o bem 

descrito no relatório, a fim de que tal informação conste no 

edital;b)Oficie-se o 1º Serviço DE Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Diamantino, com a cópia da matrícula do imóvel, 

determinando as anotações devidas quanto a indisponibilidade do imóvel, 

bem como acerca da decretação da falência da Massa Falida Alcopan 

Álcool Pantanal e outros., referente aos autos de n. 

75-41.2009.811.0002.c)Para a avaliação do bem, autorizo a contratação 

de avaliador especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as 

respectivas propostas no prazo de 15 (quinze) dias; d)Após a 

contratação do avaliador especializado, será designada a data da 

avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;e)Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de 

forma itinerante para Comarca de Diamantino/MT, com a data para 

realização da constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de 

forma circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias 

e acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado 

a que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;f)Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros 

dos procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa 

dos interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca 

de todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;g)Por fim, 

dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 607315 Nr: 2010-33.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)determinações:a)Intimem-se os procuradores da massa falida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar, de forma pormenorizada, a existência ou 

não de ônus/gravame judicial ou de qualquer natureza sobre o bem 

descrito no relatório, a fim de que tal informação conste no 

edital;b)Oficie-se o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Diamantino, com a cópia da matrícula do imóvel, 

determinando as anotações devidas quanto a indisponibilidade do imóvel, 

bem como acerca da decretação da falência da Massa Falida Alcopan 

Álcool Pantanal e outros., referente aos autos de n. 

75-41.2009.811.0002.c)Para a avaliação do bem, autorizo a contratação 

de avaliador especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as 

respectivas propostas no prazo de 15 (quinze) dias; d)Após a 

contratação do avaliador especializado, será designada a data da 

avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;e)Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de 

forma itinerante para Comarca de Diamantino/MT, com a data para 

realização da constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de 

forma circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias 

e acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado 

a que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;f)Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros 

dos procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa 

dos interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca 

de todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;g)Por fim, 

dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 607316 Nr: 2011-18.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)determinações:a)Intimem-se os procuradores da massa falida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar, de forma pormenorizada, a existência ou 

não de ônus/gravame judicial ou de qualquer natureza sobre o bem 

descrito no relatório, a fim de que tal informação conste no 

edital;b)Oficie-se o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Diamantino, com a cópia da matrícula do imóvel, 

determinando as anotações devidas quanto a indisponibilidade do imóvel, 

bem como acerca da decretação da falência da Massa Falida Alcopan 

Álcool Pantanal e outros., referente aos autos de n. 

75-41.2009.811.0002.c)Para a avaliação do bem, autorizo a contratação 

de avaliador especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as 

respectivas propostas no prazo de 15 (quinze) dias; d)Após a 

contratação do avaliador especializado, será designada a data da 

avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;e)Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de 

forma itinerante para Comarca de Diamantino/MT, com a data para 

realização da constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de 

forma circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias 

e acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado 

a que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;f)Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros 

dos procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa 

dos interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca 

de todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;g)Por fim, 

dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 607317 Nr: 2012-03.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado pela Administração Judicial, notadamente em 

razão do grande número de credores e interessados e, principalmente, em 

virtude de o feito falimentar contar com aproximadamente 100 volumes.

Sendo assim, recebo e autorizo a autuação como incidente processual 

autônomo, devendo a Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias de praxe.

Ante o exposto, procedo as seguintes determinações:

a) Intimem-se os procuradores da massa falida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar, de forma pormenorizada, a existência ou não de 

ônus/gravame judicial ou de qualquer natureza sobre o bem descrito no 

relatório, a fim de que tal informação conste no edital;

b) Oficie-se o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos 

de Diamantino, com a cópia da matrícula do imóvel, determinando as 
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anotações devidas quanto a indisponibilidade do imóvel, bem como acerca 

da decretação da falência da Massa Falida Alcopan Álcool Pantanal e 

outros., referente aos autos de n. 75-41.2009.811.0002.

c) Para a avaliação do bem, autorizo a contratação de avaliador 

especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as respectivas 

propostas no prazo de 15 (quinze) dias;

 d) Após a contratação do avaliador especializado, será designada a data 

da avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;

e) Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de forma 

itinerante para Comarca de Diamantino/MT, com a data para realização da 

constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento 

do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de forma 

circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias e 

acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado a 

que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;

f) Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros dos 

procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa dos 

interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca de 

todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;

g) Por fim, dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 608286 Nr: 2520-46.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 procedo as seguintes determinações:a)Intimem-se os procuradores da 

massa falida para, no prazo de 10 (dez) dias, informar, de forma 

pormenorizada, a existência ou não de ônus/gravame judicial ou de 

qualquer natureza sobre o bem descrito no relatório, a fim de que tal 

informação conste no edital;b)Oficie-se o 1º Serviço Motarial e Registral 

da Comarca de Poconé, com as cópias das matrículas dos imóveis, 

determinando as anotações devidas quanto a indisponibilidade dos 

imóveis, bem como acerca da decretação da falência da Massa Falida 

Alcopan Álcool Pantanal e outros., referente aos autos de n. 

75-41.2009.811.0002.c)Para a avaliação do bem, autorizo a contratação 

de avaliador especializado, devendo a Administradora Judicial juntar as 

respectivas propostas no prazo de 15 (quinze) dias; d)Após a 

contratação do avaliador especializado, será designada a data da 

avaliação, a qual será informada aos interessados com antecedência 

razoável;e)Cumpridas as diligências acima, expeça-se carta precatória de 

forma itinerante para Comarca de Poconé/MT, com a data para realização 

da constatação, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do ato informar a atual situação do bem descrito na inicial, de 

forma circunstanciada, especialmente quanto à existência de benfeitorias 

e acessões. Caso haja eventuais ocupantes no local, deverá ser relatado 

a que título se dá a ocupação da área e, em se tratando de ocupação 

onerosa, o Oficial de Justiça deverá constar em certidão os dados dos 

responsáveis e informações inerentes ao contrato existente, forma e 

status atual dos pagamentos. A diligência poderá ser acompanhada pela 

Administradora Judicial, pelos falidos e demais credores cadastrados, 

ficando desde já deferidos, caso necessário, reforço policial e ordem de 

arrombamento;f)Deverá a Secretaria deste juízo proceder aos cadastros 

dos procuradores dos falidos e dos advogados responsáveis pela defesa 

dos interesses da massa falida, para que recebam as intimações acerca 

de todos os atos processuais seguintes via Diário da Justiça;g)Por fim, 

dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95813 Nr: 5346-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: ELÉTRICA BOM PREÇO LTDA., RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ARIANA SIQUEIRA 

DA SILVA, AUGUSTO JOSE DE SOUZA LUSTRES-ME, CARBINOX 

COMERCIAL LTDA, CEMAR S.A COMPONENTES ELETRICOS, COEL 

CONTROLES ELETRICOS LTDA, CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A, CIA. 

INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER, KANAFLEX S.A IND DE PLÁSTICOS, 

CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CONDUTORES ELETRICOS 

MONACO LTDA, CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS, BANCO 

BRADESCO S/A, GL ELETRO ELETRONICO LTDA, DETMAR COM. DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, ELETRO MECANICA LOMBARD LTDA., 

ELETROMAR LTDA., INTEGRAÇÃO COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA., 

GLD COMERCIAL LTDA, FORCE-LINE IND. E COM. DE COMP. ELETRON. 

LTDA., INDEL INDUSTRIA METALÚRGICA, IMPE IND DE MADEIRA PEROLA 

LTDA, LUMILUZ INDUSTRIAL LTDA, MECRIL - METALÚRICA CRICIUMA 

LTDA, LUZ VITORIA COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA., MAR-GIRUS 

CONTINENTAL IND. CONT. ELET., PIRELLI CABOS S.A, PRIMELETRICA 

LTDA, COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO M/DOS 

LOJISTAS, BANCO UNIBANCO, NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

SOPRANO ELETROMETALURGICA E HID LTDA, TOC ELECTRICS PROD. 

ELET. ELET. LTDA, TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Montesano Simone 

Bianco - OAB:3130, ANA FLAVIA COUTO PINHEIRO DA CUNHA - 

OAB:OAB/RJ 148.794, Carlos Victor Sátiro dos Reis - OAB:OAB/MT 

7897-B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT-5959, LIGIA 

CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 22.602/O, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 20.371, MARCOS ANTONIO A. 

RIBEIRO - OAB:5.308/A, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - 

OAB:122.124-A/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 

9.764-A, RODRIGO FORLANI LOPES - OAB:253133 SP, TATIANE 

MOREIRA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 250.298, WALDEMAR GOMES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:8070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Aportou aos autos manifestação da administradora judicial, prestando 

as informações necessárias e postulou pela intimação da empresa 

recuperanda, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize o pagamento 

do saldo de honorários em aberto (fls. 1.900/1.904).

O Ministério Publico se manifestou favorável ao pagamento dos honorários 

advocatícios remanescentes do administrador judicial (fls. 1.949/1.950).

Sendo assim, determino a intimação da recuperanda para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realize o pagamento dos honorários advocatícios 

remanescentes do administrador judicial, conforme previsão do artigo 63, I, 

da Lei n. 11.101/05.

2. No que se refere ao pedido formulado pelo administrador judicial quanto 

à dispensa nova publicação da relação de credores, tendo em vista que 

não sofreu impugnação pelo credores, desde já, entendo pertinente a 

dispensa de nova publicação, conforme previsão no artigo 14, caput, da 

Lei n. 11.101/05.

3. Ainda, determino a expedição de ofício para o juízo da Vara 

Especializada em Direito Bancário em resposta ao ofício de fls. 1.952, 

informando que o credor Cooperloja Bancoob foi relacionado na classe 

quirografária da relação de credores (art. 7º, §2º, da LRF) como detentor 

da quantia de R$ 28.698,56 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), a qual, devidamente atualizada, 

perfazia a monta de R$ 33.791,36 (trinta e três mil, setecentos e noventa e 

um reais e trinta e seis centavos), devidamente transferida para a conta 

vinculada à ação de execução n.º 1457-40.2007.811.0002, Código 

105391, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande/MT, conforme ofícios de fls. 1.823/1.824 e 1.839, 

devendo instruir o ofício com a cópia da petição de fls. 1.954.

4. Por fim, cumpridas as determinações, defiro o requerimento de fls. 

1.983/1.995, a fim de conceder a carga dos autos, pelo prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

As providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 39205 Nr: 7092-12.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA FRANCISCO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:MT 4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 126, contudo não vislumbrei nos 

autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para sucesso 

da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte exequente a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 10 dias.

Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006657-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006657-54.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “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”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020 às 10:30 horas a ser realizada 

pelo 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, nos termos do art. 334, caput, do CPC, 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, 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/ 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 as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006144-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNEI ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. De entrada, observo que a parte autora 

ajuizou ação monitória, fundada na alegação de que emprestou o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao requerido e que este devolveria no prazo 

de dois meses. No entanto, o requerido não cumpriu com o acordado e 

apesar de tentando várias vezes receber o valor, não obteve sucesso. 

Outrossim, verifico que a parte autora colacionou nos autos a fim de 

embasar a ação, comprovante de depósitos, conversas via “WHATSAPP” 

e tabela dos valores atualizados (Ids. 29552619, 29552622 e 29552623). 

Com efeito, em que pese na ação monitória não ser prescindível a 

apresentação de um título executivo extrajudicial, tampouco a 

comprovação imediata e inequívoca da existência de certeza, liquidez e 

exigibilidade, certa que é necessário que o credor demonstre a existência 

da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, 

efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado 

(REsp 765.029). Nesse passo, tenho que inexiste tal demonstração pela 

juntada dos documentos acima mencionados, os quais não constituem 

valor líquido e certo a ser ressarcido pela parte ré, e, ainda que sejam 

documentos escritos, evidente que efetuados unilateralmente, não 

servindo como título hábil para a pretensão ora posta em juízo. Com essas 

considerações, verifico que a pretensão da autora se amolda melhor à 

ação de cobrança, pelo procedimento comum, assim em sendo o caso de 

interesse, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a emenda da inicial, a fim de adaptá-la ao procedimento 

comum, consoante art. 700, §5º do CPC, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005473-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ARAUJO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VERONICA PALACIO DE CERQUEIRA PENTEADO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e os confinantes nominados 
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nos Ids. 21754291 e 21754298, bem como citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial, bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 20913604) e da planta e 

memorial descritivo do bem (Id. 20913608). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 20913604), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

SEBASTIAO CARLOS DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de “ação de usucapião extraordinário” 

ajuizada por SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA FILHO e JUVENIL MACHADO 

DA SILVA em face de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA - ME, objetivando a aquisição do domínio do lote de terreno urbano 

identificado como Lote n.º 17, da Quadra 56, situado no Loteamento Jardim 

Paula II, neste município de Várzea Grande-MT; constante da matrícula n.º 

18.370, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá. Pois bem. Da detida análise dos autos, 

verifico que na matrícula atualizada acostada pela parte autora, mostra 

que o imóvel usucapiendo está averbado em nome de Argemiro Souza 

Nogueira com a data de 10.02.1988 (id. 12472852 – pág. 09). A par do 

exposto, por analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do 

reconhecimento extrajudicial de usucapião, o qual afirma a necessidade 

da anuência do titular de direito real, bem como considerando que a ação 

de usucapião visa a obtenção do título de propriedade do imóvel 

usucapiendo, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a adequação do polo passivo da lide, mediante a inclusão 

do real proprietário do imóvel sub judice, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005044-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIODETE RITA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005044-38.2016.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de Id. 

28914575-ss. Prazo: 10 (dez) dias. Às providências. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE MELO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/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 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Dos pontos controvertidos Pois bem, considerando 

que não há preliminares ou irregularidades a serem sanadas dou por 

saneado e o feito e passo a fixar os pontos controvertidos: a) se o ar 

condicionado Split 9000 BTUS, marca MIDEA, 220V possui o alegado vício 

descrito na inicial; b) em sendo positivo o item anterior, se o vício é defeito 

de fábrica ou decorrente de uso; c) se a requerida não prestou a devida 

assistência técnica; d) o nexo de causalidade entre os danos alegados e 

conduta da requerida; e) o dever de indenização e o seu quantum. Diante 

da natureza da controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova 

pericial. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a empresa Mediape 

Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com 

endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, 

Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à parte autora será arcada pelo Estado. Assim, determino 

que a parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

depósito dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos 

termos do art. 95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de 

recursos alocados no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, 

§3º, II, do CPC, saliento que será expedida certidão em favor do Sr. Perito 

referente ao valor dos honorários correspondente a parte autora, em 

momento oportuno, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, 

da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o 

Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.” Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Instalada que seja a perícia, fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 
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comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. Às 

providencias necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010172-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALBUQUERQUE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DURAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1010172-68.2018.8.11.0002 Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a carta de citação direcionada ao 

requerido foi recebida pelo Sr. Ademilson T. Alves, conforme se observa 

do aviso de recebimento juntado no Id.28779316. Portanto, nota-se que a 

carta de citação expedida não foi recebida pelo requerido, razão pela qual 

o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ela foi recebida por 

terceiro estranho à lide. Sobre o assunto: “Nula a citação, não se constitui 

a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a 

qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em 

embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439). 

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015). Isto posto, torno 

nula a citação do requerido e, no impulso determino que seja expedido 

mandado visando a intimação do requerido, no endereço constante no AR 

expedido. Via de consequência, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 18 de maio de 2020, às 09h00min, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Cumpra-se nos termos da decisão de Id. 

27849736. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018383-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JRM CONSTRUCOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 

EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1018383-59.2019.8.11.0002 Vistos. Diante 

da certidão retro, e considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia 

da parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015094-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE ALVES NETO (REU)

TELMA REZENDE TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1015094-21.2019.8.11.0002 Vistos. Diante 

da certidão retro, e considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia 

da parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002378-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA MARIANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 21/02/2017, porém verifico 

que a parte requerida não foi intimada/citada nos autos conforme AR de id. 

4580277, sendo que a parte autora requereu a intimação pessoal da parte 

requerida. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 22 de maio de 2020, às 09:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Cite-se a parte 

requerida conforme pugnado, no endereço indicado pela parte autora no 

id. 4921749, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

3229164. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001563-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MARTINS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, determino a inclusão no polo 

passivo a EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA GUIA conforme 

pugnado pela parte autora no aditamento da inicial no id. 19246451, a qual 

requereu anulação da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel sub 

judice. Considerando os novos requerimentos, nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 

às 09h30min, a ser realizada pelo 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, nos termos do art. 
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334, caput, do CPC, 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, ficando desde já 

a parte autora e o requerido Cicero Martins intimados da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia 

conforme endereço no id. 19246451, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 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. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. 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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008895-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS JUREMA LEITE DE MELO OAB - DF19303 

(ADVOGADO(A))

MARCIO FLAVIO DE OLIVEIRA SOUZA OAB - DF15660 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ESPACO VIP REVISTARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SEBASTIAO PAULO XAVIER JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando que apesar de devidamente 

intimada a parte autora não providenciou o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça conforme certidão de id. 15070693, devolvam-se os 

autos ao juízo de origem com as nossas homenagens, uma vez que restou 

prejudicado o seu cumprimento Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006367-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE ALENCAR PERIANEZ SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006367-39.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006558-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARCONDES DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006558-84.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006709-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MARYS QUEIROZ OCAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006709-50.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006765-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMALIEL CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006765-83.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106906/3/2020 Página 311 de 338



Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006993-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WPW REPRESENTACOES E MANUTENCAO COMERCIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES DAMASIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006993-58.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista que a presente deprecata foi remetida a esta Comarca 

com a finalidade de citar e intimar para a audiência de conciliação 

designada para o dia 06/03/2020, não havendo, portanto, tempo hábil para 

seu cumprimento, oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da 

presente e solicitando nova data para audiência a fim de que se dê 

cumprimento à carta precatória. Havendo resposta ao ofício, cumpra-se o 

ato deprecado, devolvendo-se em seguida ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Conste do ofício 

que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, Artigo 393, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-CGJ/MT), 

independentemente de nova determinação. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006910-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T.M. & I. LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO OAB - SP188905 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO PADILHA SERGIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006910-42.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO (AUTOR(A))

SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

MARCO AURELIO MENON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000874-86.2017.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista do pedido de citação por edital do requerido Marco Aurelio Menon (Id. 

9953099), entendo que este é precoce e não deve ser acolhido, uma vez 

que não ficou comprovado nos autos o exaurimento das possibilidades do 

autor em tentar localizar a requerida. Embora o diploma processual civil 

possibilite a realização de citação pela via editalícia quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de 

citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios 

possíveis para sua localização, sob pena de acarretar cerceamento de 

defesa. Pois bem. Apenas houve duas tentativas de citação, no endereço 

informado na exordial, tendo sido infrutíferas por insuficiência de dados do 

endereço, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados. Desta forma, indefiro o requerimento de citação 

por edital, e determino intimação da parte autora para manifestar o que 

entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003201-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003201-04.2017.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista do pedido de citação por edital do requerido (Id. 12230081), entendo 

que este é precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou 

comprovado nos autos o exaurimento das possibilidades do autor em 

tentar localizar a requerida. Embora o diploma processual civil possibilite a 

realização de citação pela via editalícia quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação 

somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios 

possíveis para sua localização, sob pena de acarretar cerceamento de 

defesa. Pois bem. Apenas houve duas tentativas de citação no endereço 

informado na exordial, sendo a primeira tentativa infrutífera por 

insuficiência de dados do endereço, e a segunda o Sr. Oficial de Justiça 

certificou que foi informado pelo sogro do requerido que este se mudou 

para a Comarca de Acorizal/MT, tenho que há ainda a possibilidade de 

localização da parte ré por meio de seus dados. Desta forma, indefiro o 

requerimento de citação por edital, e determino intimação da parte autora 

para manifestar o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006582-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NOEL ALMEIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006582-20.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Diante do caráter modificativo dos embargos de declaração constante no 

Ids. 29760084; 29760087, determino a intimação da parte contrária para se 

manifestar em 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC). Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham 

os autos conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003338-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1003338-20.2016.8.11.0002. Ação Ordinária 

de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais. Requerente: Euziene 

Souza de Jesus e Tamyris Daniely da Costa. Requerido: Itaú Vida e 

Previdência S.A. Vistos. 1 – Inicialmente, tendo em vista que a requerida 

não se opõe ao pedido de aditamento da inicial formulado pela parte 

autora, recebo o aditamento da exordial apresentada pela autora de Id. 

28353272 (art. 329, II, do CPC), e determino a retificação do polo ativo da 

demanda para incluir como parte autora da presente ação Tamyris Daniely 

da Costa. 2 – Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida 

c/c Danos Morais proposta por Euziene Souza de Jesus e Tamyris Daniely 

da Costa em face de Itaú Vida e Previdência S.A., ambos devidamente 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, conforme petição de 

Id. 28926653, oportunidade na qual pugnaram pela homologação, 

desistindo do prazo recursal, com a consequente extinção do processo. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Observo que os termos tratados no 

ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos pactuados. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e 

arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007178-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

HUGO ALVES DE SIQUEIRA OAB - 085.514.535-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007178-96.2020.8.11.0002. AUTOR: J. A. D. S. REPRESENTANTE: HUGO 

ALVES DE SIQUEIRA REU: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer de natureza antecipada, movida no interesse de 

José Alves de Siqueira, neste ato assistido por seu irmão, Hugo Alves de 

Siqueira, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese que 

encontra-se internado no Hospital Regional de Alta Floresta, apresentando 

quadro de lesões e queimaduras após a explosão de botijão de gás, em 

29/02/2020, necessitando com urgência ser transferido para hospital com 

vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, ante o grave risco de vida. É 

a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita de transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a 

transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

(conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia 

que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o 

menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 581292 Nr: 10046-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVCR, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 

do CPC.Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida.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..

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595162 Nr: 280-03.2012.811.0055

 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, 

ALICE DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE DA SILVA VIANA, Cpf: 

54856949934, Rg: 2199428, Filiação: Antonia Ilaura de Jesus e Manoel 

Lopes da Silva, data de nascimento: 23/09/1935, brasileiro(a), natural de 

Manaca-PE, viuvo(a), Telefone 65 9962-6433. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Autora ALICE DA SILVA VIANA, para 

manifestar, através da Promotoria de Justiça, interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme 
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decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos,Em que pese o aparente abandono da causa 

pela parte Exequente, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

determino a intimação da parte Autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença.Às 

providências. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020. José Luiz Leite 

Lindote. 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 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 03 de março de 2020

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309221 Nr: 5216-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BORBA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:16777, MARCELO DE SIQUEIRA LUZA - 

OAB:18.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos nova 

planilha atualizada de débito, nos moldes da decisão de fls. 216/217, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 261997 Nr: 1131-41.2011.811.0002

 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: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Depreende-se dos autos que, em virtude do falecimento da parte 

requerente, habilitaram-se nos autos 03 (três) de um total de 06 (seis) 

herdeiros (fl. 159).

Na oportunidade, foi esclarecido a este juízo que 02 (dois) herdeiros já 

faleceram (fls. 171/172), ao passo que 01 (um) herdeiro encontra-se em 

local incerto e não sabido.

Diante do exposto, DETERMINO:

a) SUSPENDO a audiência de instrução designada nestes autos (fl. 184);

b) DETERMINO a intimação dos herdeiros habilitados, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, adotem as 

seguintes providências:

b.1) nomine, qualifique e apresente um documento hábil que comprove a 

filiação do herdeiro que encontra-se em local incerto e não sabido;

b.2) apresente o rol atualizado das testemunhas.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 385733 Nr: 2475-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PASCOIN DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 12.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 454123 Nr: 13703-53.2016.811.0002

 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: MARIA ANTÔNIA FERREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o transcurso do prazo para o cumprimento da diligência, determino a 

devolução do mandado, devidamente cumprido, no prazo de 72 horas, sob 

pena de aplicação das medidas cabíveis (art. 658 CNGC).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 374606 Nr: 22756-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MONTANDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

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

OAB:MT 20.287, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos.

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321642 Nr: 18053-89.2013.811.0002

 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: MARIA APARECIDA MACHADO SARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:OAB/MT 6719-E, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - 

OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da execução, a parte executada 

concordou com os valores apresentados pela parte exequente.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição de fl. 130/135, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 
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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).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 588524 Nr: 14078-49.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHÃES FARIA 

JUNIOR - OAB:9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334102 Nr: 2676-44.2014.811.0002

 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: MARIETH LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Camila Picolli - 

OAB:19.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 213.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344301 Nr: 11330-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de “Ação Ordinária de Cobrança das Diferenças Remuneratórias 

Conversão Errônea de Cruzeiros Reais em URV” ajuizada por 

AUXILIADORA DA SIVA BORGES, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, requerendo o valor exato das diferenças em seus vencimentos.

Compulsando os presentes autos, verifico que o perito nomeado não 

poderá dar prosseguimento aos trabalhos periciais, por seus próprios 

fundamentos, conforme petição juntada aos autos.

 Assim, para o prosseguimento do feito, destituo o perito nomeado 

anteriormente e nomeio em substituição a perita judicial, Sra. ANA HELENA 

ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246844 Nr: 6817-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE VIEIRA

 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,

Defiro o pedido de fl. 195. Logo, determino que o pagamento da verba 

honorária seja realizado por meio de RPV, após a atualização pelo e. 

TJMT.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435450 Nr: 4309-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO MADEIRAS E PORTAIS LTDA, 

SANTINA PANASSOLO KIST, FABIO ANDREY PANASSOLO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OURO BRANCO MADEIRAS E PORTAIS 

LTDA, CNPJ: 04406873000150, atualmente em local incerto e não sabido 

SANTINA PANASSOLO KIST, Cpf: 30275725987, Rg: 31860482, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido FABIO 

ANDREY PANASSOLO KIST, Cpf: 38554690249, Filiação: Nada Consta, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OURO 

BRANCO MADEIRAS E PORTAIS LTDA, SANTINA PANASSOLO KISTE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n°: 

201414070, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

14070/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2014

 - Valor Total: R$ 259.175,00 - Valor Atualizado: R$ 259.175,05 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 304907 Nr: 530-64.2013.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 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,

Deixo de analisar a petição de fls. 140/149, tendo em vista que a sentença 

já foi prolatada às fls. 137/138.

 Cumpra-se conforme determinado na sentença.

 Int.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427421 Nr: 25910-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASELVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, PEDRO FRANCISCO SANSON, RODRIGO ANTONIO GALLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASELVA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04771107000194, Inscrição Estadual: 

133058247, atualmente em local incerto e não sabido PEDRO FRANCISCO 

SANSON, Cpf: 70992274834, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido RODRIGO ANTONIO GALLY, Cpf: 21868118800, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BRASELVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PEDRO FRANCISCO 

SANSONE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA : 20156568, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20156568/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$39.053,92 - Valor Atualizado: R$38.153,92 - Valor 

Honorários: R$900,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444021 Nr: 8833-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. CORREIA COMERCIO-ME, ANGELO 

SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. S. CORREIA COMERCIO-ME, CNPJ: 

07339520000172, Inscrição Estadual: 133011518. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A. S. 

CORREIA COMERCIO-ME e ANGELO SILVA CORREIA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA: 20146164, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6164/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/14/6164

 - Valor Total: R$148.560,40 - Valor Atualizado: R$148.560,41 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448281 Nr: 11048-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA & MUNIZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIEIRA & MUNIZ LTDA ME, CNPJ: 

00083721000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIEIRA & 

MUNIZ LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA: 20165039, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5039/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/02/2016

 - Valor Total: R$262.635,50 - Valor Atualizado: R$262.635,50 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449187 Nr: 11491-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE 

BORBA LTDA, ENIO PEREIRA LEITE, LEONIDAS FREITAS AMORIM, 

ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE 

BORBA LTDA, CNPJ: 03560677000172, atualmente em local incerto e não 

sabido ENIO PEREIRA LEITE, Cpf: 28435303187, Rg: 261.940, Filiação: 

Ercilia Conceição Leite e Bruno Pereira Leite, data de nascimento: 

26/03/1963, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), empresário 

e atualmente em local incerto e não sabido LEONIDAS FREITAS AMORIM, 

Cpf: 17628148115, brasileiro(a), Telefone (68)33213909. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÂO TELE BORBA LTDA, ENIO PEREIRA LEITEE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 20164764, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4764/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$96.926,10 - Valor Atualizado: R$96.926,10 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254597 Nr: 20934-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C BUSCARIOLLO, JOSÉ CARLOS 

BUSCARIOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J C BUSCARIOLLO, CNPJ: 

01790935000181, Inscrição Estadual: 131744011 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSÉ CARLOS BUSCARIOLLO, Cpf: 57197768934, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J C BUSCARIOLLO e JOSÉ 

CARLOS BUSCARIOLLO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA: 2010312, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 312/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

 - Valor Total: R$2.587,86 - Valor Atualizado: R$2.437,86 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208369 Nr: 4141-98.2008.811.0002

 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: P.H.A.C - REPRESENTADO POR SEU GENITOR EROTIDIO 

MONTEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, pelo que condeno 

o requerido a indenizar o requerente por danos morais e estéticos no valor 

de R$ 50.000,00, bem como ratifico a tutela antecipada já deferida, a fim 

de que o requerido continue pagando, mensalmente, pensão vitalícia no 

valor de três salários mínimos ao requerente, além de continuar 

fornecendo assistência médica, fisioterápica, psicológica, fraldas, 

medicamentos, colchão e cadeira de rodas.Sobre tais valores devem 

incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e 

juros de mora a partir da citação.No tocante aos juros moratórios, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, 

com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º 

do CPC).Ademais, determino a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário da presente decisão, 

nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se os autos.P. R. I.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235583 Nr: 15568-58.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E 

REP. LTDA, CLAUDIO METELLO, MARCOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. 

E REP. LTDA, CNPJ: 01813631000192, Inscrição Estadual: 131923889, 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDIO METELLO, Cpf: 

50551680997, Rg: 2811833, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido MARCOS LOPES FERREIRA, Cpf: 47536896115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL AGROVISA 

PROD. AGROP. E REP. LTDA, CLAUDIO METELLOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 20093629, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20093629/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/10/2009

 - Valor Total: R$4.852,12 - Valor Atualizado: R$4.852,12 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...1. Expeça-se mandado de citação e 

penhora.2. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

débito.3. Defiro os benefícios do artigo l72, parágrafo segundo do CPC. Int.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 02 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243576 Nr: 20395-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA CARVALHO, FRANCISCO 

LIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO LIMA CARVALHO, CNPJ: 

37496494000157, Inscrição Estadual: 13146043-9 e atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO LIMA DE CARVALHO, Cpf: 

77932692920, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRANCISCO LIMA CARVALHO 

e FRANCISCO LIMA DE CARVALHO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA:200912768, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12768/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009
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 - Valor Total: R$14.032,43 - Valor Atualizado: R$13.502,43 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243588 Nr: 20396-63.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA MASSAS E CONGELADOS LTDA - ME, 

IRLEI POTTKER, GERTA POTTKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BELLA MASSAS E CONGELADOS LTDA - 

ME, CNPJ: 04148239000164, Inscrição Estadual: 132024519, atualmente 

em local incerto e não sabido IRLEI POTTKER, Cpf: 58728759915, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação e atualmente em local incerto e 

não sabido GERTA POTTKER, Cpf: 96873426920, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BELLA MASSAS E 

CONGELADOS LTDA - ME, IRLEI POTTKERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA:200912899, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12899/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$4.029,58 - Valor Atualizado: R$3.829,58 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244760 Nr: 20442-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. DE OLIVEIRA ME, SILVANA LEMOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. L. DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

00552670700015 e atualmente em local incerto e não sabido SILVANA 

LEMOS DE OLIVEIRA, Cpf: 92174124149, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S. L. DE OLIVEIRA ME e 

SILVANA LEMOS DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA 20101384, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1384/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$19.519,80 - Valor Atualizado: R$19.069,80 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369838 Nr: 19341-38.2014.811.0002

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS, ELBA ESPINDOLA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS-Proc - OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Dias Gargaglione - 

OAB:14.629

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELBA ESPINDOLA DOS SANTOS, Cpf: 

24062553104, brasileiro(a), serv. publica. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita.Citem-se os Requeridos, para, querendo, responder a presente 

ação no prazo legal (artigos 297 e 188 do CPC). Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora, na forma e para os 

efeitos dos artigos 285, 319 e 320, II, do Código de Processo Civil. Vindo 

resposta dos requeridos, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista ao Ente Requerente, para, querendo, impugnar no prazo 

legal.Expeça-se o necessário. Int.

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, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 02 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303172 Nr: 24093-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YES BRASIL LTDA, CRISTIAN MARY 

NOGUEIRA QUEVEDO, LUZIA FRANCISCA DA SILVA, SEBASTIÃO 

PEREIRA DE MENDONÇA, JURACI ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): YES BRASIL LTDA, CNPJ: 

04844952000142, Inscrição Estadual: 132062046, atualmente em local 

incerto e não sabido LUZIA FRANCISCA DA SILVA, Cpf: 03461646130, 

Rg: 1857705-9, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

SEBASTIÃO PEREIRA DE MENDONÇA, Cpf: 89019130110, Rg: 3919166, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JURACI ALVES 

QUEVEDO, Cpf: 28521285191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de YES BRASIL LTDA, CRISTIAN 

MARY NOGUEIRA QUEVEDOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA : 20125688, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5688/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$161.181,40 - Valor Atualizado: R$159.681,40 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16470 Nr: 61-53.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM.DE VASSOURAS VENTURINI LTDA, 

MARIA APARECIDA VENTURINI DA SILVA, GILSON APARECIDO 

VENTURINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO ZEZUPIOR DOS 

SANTOS - PROC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IND. E COM.DE VASSOURAS VENTURINI 

LTDA, CNPJ: 24709990000108, Inscrição Estadual: 13.054.918-5, 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA VENTURINI 

DA SILVA, Cpf: 36167428115 e atualmente em local incerto e não sabido 

GILSON APARECIDO VENTURINI DA SILVA, Cpf: 38384493120. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/03/1992.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IND. E 

COM.DE VASSOURAS VENTURINI LTDA, MARIA APARECIDA VENTURINI 

DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA: 000298/91-A, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 298/1991.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/1991

 - Valor Total: R$83.601,20 - Valor Atualizado: R$83.601,20 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...1. Desentranhe-se os documentos de fls. 

151/155.2. Determino que sejam juntados nos autos novas guias de 

recolhimento, devendo ser observado rigorosamente a decisão de fls. 

148.3. Sra. Gestora cumpra com urgência está decisão.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 02 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110680 Nr: 5643-09.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS LACERDA LTDA ME, ANDRE 

FRANCISCO DE LACERDA, AIRTON DE SOUZA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CORRÊA DA COSTA S. 

SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIRTON DE SOUZA LACERDA, Cpf: 

20643837191, Rg: 271613, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IRMÃOS 

LACERDA LTDA ME, ANDRE FRANCISCO DE LACERDAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 000156/07-A, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 156/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2007

 - Valor Total: R$148.409,50 - Valor Atualizado: R$148.409,55 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição...1. Expeça-se mandado de 

citação e penhora.2. Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do débito.3. Defiro os benefícios do artigo l72, parágrafo 

segundo do CPC. Int.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 02 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241066 Nr: 20365-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DITON COMERCIO E EMBALAGENS LTDA, 

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ROBERTO GOMES DA SILVA, 

MARCIO CERQUEIRA, ANGELINA BENETTI UHDRE, DELMA RAIMUNDA DA 

CONCEIÇÃO, SANDRA BORGES E LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA 

SILVA, Cpf: 70625123115, Rg: NADA CNSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

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

CERQUEIRA, Cpf: 00690173105, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

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

ROBERTO GOMES DA SILVA, Cpf: 71976035104, Rg: 14280140, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de pedreiro e 

atualmente em local incerto e não sabido SANDRA BORGES E LIMA, Cpf: 

00717566129, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DITON COMERCIO E 

EMBALAGENS LTDA, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 

200910719, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10719/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2009

 - Valor Total: R$12.151,47 - Valor Atualizado: R$11.771,47 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221479 Nr: 1685-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAQUIMICA IND. COM. PROD. LIMPEZA 

LTDA - ME, JOÃO LUCAS GONÇALVES CAPARROZ, JOÃO CAPARROZ 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVAQUIMICA IND. COM. PROD. 

LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 04281388000105, atualmente em local incerto 

e não sabido JOÃO LUCAS GONÇALVES CAPARROZ, Cpf: 34354749807, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO CAPARROZ 

NETO, Cpf: 39745791172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NOVAQUIMICA IND. COM. 

PROD. LIMPEZA LTDA - ME, JOÃO LUCAS GONÇALVES CAPARROZE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

20081098, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1098/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/07/2008

 - Valor Total: R$8.464,70 - Valor Atualizado: R$8.464,70 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111106 Nr: 6769-94.2007.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, para, 

querendo, impugnar a execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259746 Nr: 18751-03.2010.811.0002

 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): NESIO LUIZ BATISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9155-MT

 Vistos...

Manifeste-se o executado, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 4728-67.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LAURENTINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e visando o cumprimento da decisão retro, impulsiono estes autos 

para intimar a parte Executada para informar seus dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413740 Nr: 18773-85.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA MONICA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316590 Nr: 12966-55.2013.811.0002

 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: DANIEL SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 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 manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334292 Nr: 2854-90.2014.811.0002

 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: JOIRCE GONÇALINA LEMES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 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 manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536336 Nr: 7999-88.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 Intimar o advogado Wagner Rogério Neves de Souza (OAB/MT 13.714), 

constituído pelo acusado Allan Ramos da Silva, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 30/03/2020 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536336 Nr: 7999-88.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 Certifico que deixei de expedir a intimação das testemunhas Carlos 

Eduardo Correa da Conceição e Miriam Helena Correa Santana nos 

endereços constantes às fls. 211, 231, 269/272, eis que estes são na 

Comarca de Poconé/MT e a decisão de fls. 296/297, indeferiu 

expressamente a intimação das testemunhas residentes fora da comarca, 

facultada sua apresentação pelas partes, tendo expedido suas intimações 

apenas para os respectivos endereços neste Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459126 Nr: 16016-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

CLEBER DE SOUZA FERREIRA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 Intimar o advogado Ricardo da Silva Monteiro (OAB/MT 3031), constituído 

pelo acusado Cleber de Souza Ferreira, bem como o advogado Wagner 

Rogério Neves de Souza (OAB/MT 13.714), constituído pelo acusado 

Marcos Augusto Ferreira Queiroz, da audiência de instrução designada 

para o dia 02/04.2020, às 13h30min, conforme decisão proferida à fls. 

763, cientificando a defesa de Marcos Augusto Ferreira Queiroz, que 

deverá trazer a testemunha Adriana Batista Ferreira, independentemente 

de intimação, conforme expressamente afirmado ás fls. 737/verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 7041-93.2004.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MACHADO, SERGIO LONGO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO FERREIRA NUNES - 

OAB:OAB/GO33405, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446, 

RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:MT 7.697

 Intimar Doutor Orlando Ferreira Nunes OAB/GO 33.405, defensor de José 

Maria Machado, para que tome conhecimento que fora agendando Exame 

de Insanidade Mental para o Senhor José Maria Machado para o dia 

11/03/2020, às 8h00min, na Psiquiatria Forense na POLITEC , na Avenida 

Rui Barbosa, fundo com a Rua Bartomoleu Dias, Qda 01, lotes 24,26,27, 

nº. 484 Bairro Jardim Universário em Cuiabá/MT.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 502698 Nr: 15177-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, RENATO 

MARCELO DA SILVA, ALTIVAN CALVARIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO FARES ABNARDER 

NETO DEFENSOR PÚBLIO - OAB:, VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS 

REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 05/12/2019 13h30 PROCESSO: 15177-25.2017 CÓD.: 502698

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Defensor do Réu: JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA

Advogado dos Réus: VALDINEIDE AVÍDIO DA SILVA DIAS REIS

Réus: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, RENATO MARCELO DA SILVA e 

ALTIVAN CAVARIO DE BARROS.

 Aberta a audiência, constatada a presença das vítimas ANA CILDA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA e ANDERSON DA SILVA 

SALES, dos Réus, do Defensor, ausente os demais. 1) Não foi possível a 

realização desta audiência tendo em vista que o promotor substituto está 

realizando audiência em outra Vara em horário colidente com esta. A 

seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/05/2020 às 

16h:00min. Intimem-se. Requisite-se. II – Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Defensor do Réu: JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA

Réus: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO RENATO MARCELO DA SILVA

 ALTIVAN CAVARIO DE BARROS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 275829 Nr: 19191-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDH, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, HILOMAR HILLER - OAB:10.768, RONEI AUGUSTO 

DUARTE - OAB:4420, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6.610

 DESPACHO

I – Designo para o dia 18/05/2020, às 14h30min, a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320055 Nr: 16426-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:20517/O
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 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para Oitiva da testemunha MARCOS PAULO NEVES BRITO , para o dia 

30/04/2020 ÀS 10H15MIN, na Comarca de FORTALEZA-CE - 5ª VARA 

CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 599577 Nr: 20270-95.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, CLESIO 

GONÇALVES VIDAL, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, 

ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

13/03/2020, às 16:10 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527146 Nr: 2651-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RIBEIRO NUNES, CLEBERSON DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ação Penal – Código: 527146.

Vistos etc.

O acusado Cleberson da Silva Almeida não foi encontrado para 

notificação pessoal (fls. 126/127 e 134/137). Notificado por edital (fls. 

142/143) o acusado não compareceu ao processo, nem constituiu 

advogado (certidão de fl. 144). A Defensoria Pública apresentou defesa 

prévia à fl. 145-vº. A denúncia foi recebida à fl. 146, oportunidade em que 

foi designada audiência de instrução. Citado e intimado por edital (fl. 149) o 

acusado não compareceu à audiência, pelo que foi suspenso o processo 

e o prazo prescricional (art. 366, do Código de Processo Penal), 

permanecendo a Defensoria Pública em sua defesa para acompanhar a 

instrução em relação a ele e que serviria como antecipação de provas 

(termo da audiência realizada no dia 18/06/2018 - fl. 160-vº).

No dia 08 de outubro de 2019 o representante do Ministério Público 

apresentou alegações finais exclusivamente com relação ao acusado 

Willian Ribeiro Nunes.

No dia 10 de outubro de 2019 foi juntada petição de habilitação e 

instrumento de procuração particular do acusado Cleberson da Silva 

Almeida (fls. 180/183).

No dia 04 de novembro de 2019 a Defensoria Pública apresentou 

alegações finais do coacusado Willian Ribeiro Nunes (fls. 184/186).

No dia 04 de fevereiro de 2020 o advogado particular do acusado 

Cleberson da Silva Almeida apresentou alegações finais (fls. 194/195).

Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao coacusado 

Cleberson da Silva Almeida, formando-se feito em separado, já que 

ausente as alegações do Ministério Público em relação a ele.

Após, voltem o feito desmembrado para deliberação.

Segue sentença com relação ao acusado Willian Ribeiro Nunes.

Ciência as partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527146 Nr: 2651-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RIBEIRO NUNES, CLEBERSON DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu WILLIAN 

RIBEIRO NUNES, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que 

lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.Restitua-se a 

quem de direito um celular Samsung cor branco, apreendido em poder do 

acusado (termo de apreensão de fl. 10 e boletim de ocorrência de fls. 

33/34), consignando-se, porém, no mandado de intimação que, se não 

houver a retirada do objeto em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse e o 

objeto será encaminhado a Autoridade Policial para que proceda à 

respectiva destinação a alguma entidade beneficente/filantrópica ou, caso 

não haja utilidade, à destruição do objeto.Ao Ministério Público para as 

providências que entender necessárias com relação à violência 

observada no feito.Após o trânsito em julgado, procedam-se as 

respect ivas baixas e anotações per t inentes.Publ ique-se . 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530446 Nr: 4613-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA, VALMIR 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ação Penal – Código: 530446.

Vistos etc.

O acusado Raphael Augusto da Costa notificado pessoalmente à fl. 119 

apresentou Defesa Prévia por intermédio da Defensoria Pública às fls. 

121/122. A denúncia foi recebida à fl. 123, oportunidade em que foi 

designada audiência de instrução. O acusado não foi localizado (fls. 

132/133). À fl. 134 foi determinada a verificação no sistema prisional 

acerca de possível prisão do réu. À fl. 135 foi certificado que o acusado 

não se encontra recolhido em nenhum presidio do Estado de Mato Grosso. 

À fl. 136 foi designada audiência de comparecimento. Citado e intimado por 

edital (fl. 138) o acusado não compareceu à audiência, pelo que foi 

suspenso o processo e o prazo prescricional (art. 366, do Código de 

Processo Penal) – termo de audiência de fl. 148.

Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao corréu 

Raphael Augusto da Costa, formando-se feito em separado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Segue sentença com relação ao acusado Valmir Leite da Silva.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530446 Nr: 4613-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA, VALMIR 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu VALMIR 

LEITE DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que 

lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida, bem como a destruição dos seguintes objetos: uma faca, um 

rolo de papel filme e um rolo de linha apreendidos em poder do acusado 

(Boletim de Ocorrência de fl. 11-vº e termo de apreensão de fl. 

13).Restitua-se a quem de direito o numerário (R$96,00) e os seguintes 

objetos: um celular Samsung cor dourado, um Iphone de cor branca, uma 

TV Philco e um relógio prateado sem marca, apreendidos em poder do 

acusado (boletim de ocorrência de fl. 11-vº, termo de apreensão de fl. 13 
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e depósito judicial de fl. 49), consignando-se, porém, no mandado de 

intimação que, se não houver a retirada do numerário e dos objetos em 15 

dias, presumir-se-á o desinteresse e o numerário será depositado à 

disposição do juízo de ausentes e os objetos serão encaminhados a 

Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma 

entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição 

do objeto.Ao Ministério Público para as providências que entender 

necessárias com relação à violência observada no feito.Após o trânsito 

em julgado, procedam-se as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 404397 Nr: 13555-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Forme-se o segundo volume dos autos (art. 337 e seus parágrafos, da 

CNGC).

O réu RICARDO DOS SANTOS MARTINS, devidamente intimado da 

sentença, manifestou desejo de recorrer (fls. 202).

Intime-se a Defensoria Pública para apresentar as razões de recurso, 

após o Ministério Público para as contrarrazões, retornando-me, em 

seguida, conclusos para deliberação.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512582 Nr: 20401-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ARRUDA DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial 

(instaurado por portaria) que juntou, ofertou denúncia contra o acusado 

pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006).Narra o Ministério Público que no dia 17 de maio de 

2017, por volta das 15h10min, policiais militares em rondas pela Rua 15, 

bairro Sete de Maio, nesta Cidade, visualizaram o denunciado dispensado 

um simulacro de arma de fogo e empreendendo fuga para o interior de 

uma residência, tomando rumo ignorado, porém, na fuga o denunciado 

deixou cair uma sacola que continha uma porção grande de ácido bórico, 

três porções de maconha, três porções de pasta base de cocaína, um 

prato com resquícios de drogas e a quantia de R$16,30 (dezesseis reais e 

trinta centavos....Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com 

robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e 

não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso 

concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se 

demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal 

por tráfico.De se lembrar, porém, que o acusado confessou ser usuário 

de drogas.Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta 

do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do 

juízo competente, qual seja o juizado especial criminal desta comarca.Pelo 

exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

ALEX ARRUDA DA GLORIA, suficientemente qualificado nos autos, para 

outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, 

caput da Lei nº 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° 

do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após 

o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.....Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 517230 Nr: 22939-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra a acusada pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006....Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando por 

conta do art. 28 da Lei nº 11.343.06, a depender, evidentemente do 

julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta 

comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas 

imputado a ré ALZIRA LOURENÇO DA LUZ, suficientemente qualificada 

nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do art. 28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, 

nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o 

encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas, antes.A 

destinação dos objetos apreendidos (fl. 17) deverá ser realizada pelo 

Juizado Especial Criminal desta Comarca.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 609299 Nr: 3092-02.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16.746

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de JOILSON MARTINS DA SILVA, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:a)Recolhimento 

noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita; b)Proibição de 

frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de 

entorpecentes. c)Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior 

a 30 dias, sem prévio aviso;d)Comunicar ao juízo qualquer mudança de 

endereço;e)Não manter qualquer contato com a vítima e eventuais 

testemunhas;f)Comparecer a todos os atos da instrução criminal, nos 

quais sua presença for necessária;g)Não se aproximar ou manter contato 

com a vítima e testemunhas.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

de JOILSON MARTINS DA SILVA, se por outro motivo não estiver 

preso.Deve o indiciado cumprir todas as condições acima mencionadas, 

s o b  p e n a  d e  s e r  r e v o g a d o  o  b e n e f í c i o  o r a 

concedido.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595724 Nr: 17880-55.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO JULIANO DE GOIS, Dr. GERALDO 

DA SILVA NASCIMENTO - OAB/MT 19205, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 20.03.2020 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599273 Nr: 20075-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR DA SILVA MORAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA VITORIA MURTA - 

OAB:26519/O

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO ALEX JUNIOR DA SILVA MORAIS, 

Dra. BARBARA VITÓRIA MURTA - OAB/MT 26519/O/MT, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20.03.2020 ÀS 14H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561812 Nr: 21209-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANE PAREJA - 

OAB:4.249/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado JEANE PAREJA, OAB/MT 4249, para 

comparecer na audiência designada para o dia 20/07/2020 às 14:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567241 Nr: 2445-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:23458/O

 INTIMAÇÃO para o advogado VICTOR PINHEIRO DA SILVA, OAB/MT 

23.548/O, para comparecer na audiência designada para o dia 28/07/2020 

às 16:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567243 Nr: 2447-11.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287

 INTIMAÇÃO para o advogado EMERSON FLORENTINO RODRIGUES, 

OAB/MT 23.287, para comparecer na audiência designada para o dia 

29/07/2020 às 15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526649 Nr: 2207-51.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216, THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - OAB:18534/O

 INTIMAÇÃO para o advogado THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS

INGRID DE SOUZA EICKHOFF, OAB/MT 18534, para comparecer na 

audiência designada para o dia 16/07/2020 às 14:00 horas, na sede deste 

Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570721 Nr: 4257-21.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Jahn Locks - 

OAB:9251-E

 INTIMAÇÃO para o advogado Nicole Jahn Locks, OAB/MT 23.946-A, para 

comparecer na audiência designada para o dia 29/07/2020 às 14:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 543857 Nr: 11754-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo: 11754-23.2018.811.0002 (Código: 543857)

Ação Penal – Art. 129, §9° (por duas vezes em continuidade delitiva art. 

71, caput, CP) em concurso material com o art. 147, caput, (por duas 

vezes em continuidade delitiva art. 71, caput, CP) este com incidência do 

artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 

11.340/2006.

 Autor: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: José Roberto Pereira de Melo

 Vitima: Rosana Aparecida Salomão Ferreira

Data e horário: quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020, 15h15min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Ministério Público: Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert

 Denunciado: José Roberto Pereira de Melo

Advogado do acusado: Márcio Sales de Freitas – OAB/MT n° 7.888

Defensora Pública (Vitima): Tania Regina de Matos

OCORRÊNCIAS

RESUMO: "Aberta à audiência, constataram as presenças do Ministério 

Público, da Defensora Pública da vítima, do advogado do acusado e do 

acusado. Ausente a vítima Rosana Aparecida Salomão Ferreira. Foi 

realizado o interrogatório do acusado, por meio de audiovisual, o qual ficou 

ciente previamente quanto à segurança e à confiabilidade do sistema 

adotado e sobre a utilização do registro fotográfico ou audiovisual, com a 

advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os 

registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual 

(art. 20 da Lei n. 10406/2002 CC). Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte 

decisão: “VISTOS ETC. O advogado do indiciado concordou com a 

inversão, ouvindo-se o réu antes da vítima. A defesa do acusado 

forneceu o contato Telefônico da vítima, sendo ele: 98421-3025. Ante a 

certidão de fls. 77, ao MPE para se manifestar acerca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, após para a defesa do acusado para a mesma 

finalidade. Caso insistam na oitiva da vítima Rosana Aparecida Salomão 

Ferreira deverão informar o endereço no mesmo prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais a 

constar mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo, que lido e 

achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rafael Prado Andrade, 

Assessor de Gabinete II, que o digitei e o fiz imprimir.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert

 Promotora de Justiça

Tânia Regina de Matos Márcio Sales de Freitas – OAB/MT n° 7.888

Defensora Pública (vitima) Advogado do acusado

Juizados Especiais Cíveis e Criminais
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Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004597-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RAMIREZ PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DENIS 

RAMIREZ PIRES Endereço: RUA HORIZONTE, 118, (LOT PRQ DEL REY), 

DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-060 Senhor(a) DENIS 

RAMIREZ PIRES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004597-11.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:55 REQUERENTE: 

DENIS RAMIREZ PIRES Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES Gestor de Secretaria 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018686-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018686-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 24/01/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

29/11/2019 13:10:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018686-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1018686-73.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.096,73 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO DAMACENO 

SANTIAGO Endereço: RUA 08, S/N, QUADRA 20, SANTA MARIA 2, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, 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 documento. 

VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020. Atenciosamente, (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007252-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS S M LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R VILLAS BOAS GONCALVES - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1007252-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS VETERINARIOS S M LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE POLO 

PASSIVO: D R VILLAS BOAS GONCALVES - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 4 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007256-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007256-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GREGORIA 

RODRIGUES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 4 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007261-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007261-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TONNY ROBSON 

DE OLIVEIRA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERLON SALES 

POLO PASSIVO: INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007267-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007267-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAYANE 

CRISTINA ARRUDA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007271-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILSON LEMOS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

07/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007273-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CONCEICAO CAMPOS BRANDAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007273-29.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHELLE 

CONCEICAO CAMPOS BRANDAO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007275-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007275-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILSON DA 

SILVA VALENTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007282-88.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHILAINE AGUIDA DE MAGALHAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007282-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CHRISTHILAINE 

AGUIDA DE MAGALHAES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007283-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007283-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

DA SILVA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007287-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CHRISTIAN DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007287-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONATHAN 

CHRISTIAN DOS SANTOS LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007292-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007292-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PATRICIA 

FERREIRA DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

JOAO DOS SANTOS JUNIOR, ANTONIO JOAO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007295-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007295-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDITE SANTANA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007298-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007298-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADELSON 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007299-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007299-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PATRICIA 

SANTOS MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 
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MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007303-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELINO 

LEITE DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007305-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007305-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUCELIA MARCIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007306-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007306-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEILA CELIA DA 

SILVA GOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007307-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007307-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLA CRISTINA 

DE CARVALHO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007310-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007310-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZANDRA 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007313-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007313-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEILA CELIA DA 

SILVA GOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: SASFAC FOMENTO MERCANTIL 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007318-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAELA DOS 

SANTOS VIEIRA JORGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007321-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007321-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCILENE VIANA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007323-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIEZER 

BEZERRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007324-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007324-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADEMIR DE 

SOUZA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007326-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSEFA 

ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: 

BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007327-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

BENEDITO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIESER DA 

SILVA LEITE POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007331-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 16:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007332-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007332-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SALVADOR 

PINTO DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/04/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007334-84.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LOIZANO TEODORO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRENI BATISTA DA COSTA OAB - MT25948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1007334-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LOIZANO 

TEODORO ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRENI BATISTA 

DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007335-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARTINHA LEITE 

DE ARAUJO ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAHIA CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007341-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GAHIA 

CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH POLO PASSIVO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE AGUIAR FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007348-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUCELIA DE 

AGUIAR FIALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007349-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007349-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAIMUNDA DE 

ABREU SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS LINO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007353-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007353-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILBENE 

APARECIDA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO DOS SANTOS COSTA POLO PASSIVO: GENERALI BRASIL 

SEGUROS S A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007355-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007355-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007356-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007356-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TELMA 

CRISTIANE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007359-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELESTINO LOPES (AUTOR)

CRISTIANO RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007359-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

CELESTINO LOPES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

FERNANDO BORGES POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007369-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DELLA BELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1007369-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELA DELLA 

BELLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA POLO PASSIVO: FERREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO 

EMPRESARIAL S/C LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007472-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DO NASCIMENTO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007472-85.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2020 Hora: 14:00 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

05/03/2020 18:23:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007381-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007381-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILBENE 

APARECIDA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO DOS SANTOS COSTA POLO PASSIVO: GENERALI BRASIL 

SEGUROS S A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003860-08.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

05/03/2020 18:40:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003860-08.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:40 
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Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

05/03/2020 18:40:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013419-23.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para 

contrarrazões ao ID 29434581 , no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 05/03/2020 18:44:18

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006955-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

33 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006955-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARLIZA APARECIDA 

PROFETA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA c/c REVISÃO DE FATUTRAS E DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/384874-4, e que se 

surpreendeu com a suspensão do fornecimento de energia em sua 

residência sob alegação de inadimplemento da fatura vencida em 

21/02/2020 no valor de R$ 519,30 (quinhentos e dezenove reais e trinta 

centavos), afirmando que não recebeu tal fatura e qualquer notificação de 

corte, apontando que a fatura posterior referente ao mês de março 

(vencimento 21.03) igualmente está com valor exorbitante e não 

condizente com a média de seu consumo, informando que tentou resolver 

administrativamente, mas sem sucesso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora, bem como 

suspenda a cobrança das faturas apontadas, e se abstenha de negativar 

seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados 

as faturas em questionamento (id. 29767759 e 29767749), o histórico do 

consumo da unidade consumidora do autor (id. 29767741), restando a 

com vencimento em 21.02.2019 no valor de R$ 519,30 (quinhentos e 

dezenove reais e trinta centavos) e vencimento 21.03 no valor de R$ 

428,18 (quatrocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), distoando 

da média dos demais meses, coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se 

como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte DETERMINO que a 

parte Requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/384874-4, bem 

como SUSPENDA a cobrança das faturas apontadas e SE ABSTENHA DE 

NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Juízo. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 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), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019204-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO OAB - RJ127204 (ADVOGADO(A))

ELVIS BRITO PAES OAB - RJ127610 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019204-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGIS KEILA COSTA 

MARTINS REQUERIDO: KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

Vistos, etc. Acolho a manifestação de id. 29628951 e 29628955. Diante da 

informação (id. 29628951) de descumprimento da liminar deferida (id. 

27183872), determino que a reclamada IMEDIATAMENTE SUSPENDA OS 

LANÇAMENTOS E COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO 

DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À COMPRA QUESTIONADA. Fixo a 

multa pelo descumprimento da decisão, como suscitado, em R$ 1.000,00 

(um mil reais), não ultrapassando o limite de R$ 10.000,00. A presente 

decisão vale com mandado. Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar a Dra. MICHELE MARIE DE SOUZA - OAB/MT 9.439-A, na qualidade 

de advogada do autor do fato Lacy Marques da Silva, para participar da 
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audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de maio de 

2020, às 15h, nos autos nº 2951-85.2017.811.0002 - Código 207645, a 

ser realizada na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea 

Grande-MT.

Intimar o Dr. Ricardo da Silva Monteiro - OAB/MT nº 3.301 e/ou Bárbara 

Souza Silva Monteiro - OAB/MT nº 15.833, advogado(a) do(a) autor(a) do 

fato LUAN PEIRA PICCININ, para comparecer no Juizado Especial Criminal 

de Várzea Grande-MT, no dia 03/04/2020, às 14h, para audiência 

preliminar a ser realizada nos autos nº 2388-81.2019.811.0112 – Código 

215547.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006409-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WANESSA RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA 

DAS ANHUMAS, (LOT JD IPANEMA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78121-124 Senhor(a) WANESSA RIBEIRO DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006409-25.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 30/10/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: WANESSA 

RIBEIRO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): INTERBELLE COMERCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006409-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006409-25.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/03/2020 11:09:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora da contestação juntada no item 

29871057, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 5 

de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN ROSE REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HELLEN ROSE REIS GONCALVES Endereço: 

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 395, (LOT CONSTRUMAT), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-295 Senhor(a) HELLEN 

ROSE REIS GONCALVES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007314-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.509,16 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/04/2020 Hora: 13:30 AUTOR: HELLEN ROSE REIS GONCALVES 

Advogado do(a) AUTOR: KARLA LETICIA CURVO BRITES - MT25131/O 

REQUERIDO(A): TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 
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sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005042-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZILMAR RAMOS DA CRUZ Endereço: RUA DOM 

CAMILO FERESINE, S/N, QUADRA 14 LOTE 08, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-200 Senhor(a) ZILMAR RAMOS DA CRUZ: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005042-29.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.896,57 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

ZILMAR RAMOS DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O REQUERIDO(A): OMNI 

FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005036-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PORTELA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DA SILVA OAB - MT26407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA SORTE CERTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANO PORTELA SOARES Endereço: Rua B, 

21, ao lado do Vitória Régia, Residência Vida Nova, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78132-818 Senhor(a) ADRIANO PORTELA SOARES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1005036-22.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/04/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: ADRIANO PORTELA SOARES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CRISTIANO ALVES DA SILVA - MT26407/O REQUERIDO(A): 

LOTERICA SORTE CERTA LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria 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. 
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(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005015-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIA REGINA DA SILVA Endereço: RUA DAS 

LARANJEIRAS, 2, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-070 Senhor(a) MARCIA REGINA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005015-46.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.409,05 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: MARCIA REGINA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO - MT21182/O REQUERIDO(A): FINANCEIRA ITAU 

CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIMONE DA SILVA SOARES Endereço: RUA 

PRESIDENTE RICARDO JARDIM, 18, (COHAB C REI) qd 57, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-284 Senhor(a) SIMONE DA SILVA 

SOARES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005078-71.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.428,48 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/04/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: SIMONE DA SILVA SOARES 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - MT21182/O 

REQUERIDO(A): FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

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.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013866-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 29862487 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BATISTELLA DURKS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001952-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444677 Nr: 9226-84.2016.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ZEFERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313916 Nr: 10141-41.2013.811.0002

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO FIGUEIREDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93045 Nr: 2665-93.2006.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CECÍLIA ARRUDA 

MARINHO - OAB:201884 OAB/SP, JOÃO HENRIQUE ARRUDA MARINHO 

- OAB:224774/SP

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Novo Mundo-VG), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias. 

(a diligência deposita à fl. 161 não condiz com o setor e o valor é 

insuficiente)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424455 Nr: 24323-61.2015.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (Nossa 

Senhora do Livramento ), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429703 Nr: 621-52.2016.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALVES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381893 Nr: 28179-67.2014.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRTADORA DE CONSÓRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça,(bairro São 

mateus, pois a diligência foi efetuada no bairro diferente do mandado e 

insuficiente para o cumprimento da ordem) retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262546 Nr: 1421-56.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar as partes, para querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454256 Nr: 13797-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS DA SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.
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